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 EDITORIAL

Deset roků...
„Srpen 2002“ – kolik z nás si hned
vybaví povodeň, která zasáhla jak
naši republiku, tak i naši obec. Ano,
už je to 10 let, a málokdo si umí
představit, čím jsme tehdy v obci
procházeli. Nebudeme se zabývat
statistikou, například kolik domů se
muselo zbourat, ale zastavíme se
u jednoho faktu. V těch inkriminovaných dnech a týdnech jsme se
k sobě chovali jinak, než to bylo do
té doby zvykem. Vzájemně jsme si

byli schopni pomáhat, usmát se na
sousedy, pozdravit se. Je veliká škoda, že se tento „zlozvyk“ nepřenesl
i do dalších týdnů a roků. Bohužel
musíme konstatovat, že ne všichni
naši spoluobčané se tak dokázali
chovat. Našli se i tací, kterým
povodeň neublížila a oni nebyli
schopni nabídnout pomoc svým
sousedům a jen přihlíželi, jak cizí
lidé pomáhají občanům postiženým
povodní. Při této příležitosti nelze

nevzpomenout, jak finanční pomoc
pro obec uložena na OÚ v trezoru,
zmizela.
Člověk se zamýšlí nad tím, proč,
když žijeme v jedné obci, jsme
schopni být k sobě „jiní“ jen v době
nějaké katastrofy. Proč se nám
nedaří žít ve vzájemném souladu
i ve dnech všedních. U soudů toho
určitě nedosáhneme. Jsme na
světě jen jednou a pokusme se
svým následovníkům předat naší
obec v lepším stavu, než je.
Zbyněk broulík
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Dotazy občanů naší obce
SEMaFOr

KaM ZMiZEla

S blížícím se začátkem školního roku
se chci zeptat, zdalipak bude již konečně zprovozněn semafor u veteriny.
Přecházet tady se bojí dospělý, natož
děti jdoucí do nebo ze školy. Jde přeci
jen o jejich bezpečnost. Proč to třeba
v Davli jde ??? Kolik stojí jeho provoz,
když stále jen již léta bliká a bliká?
Na popud Policie ČR byl semafor uveden
do tohoto režimu. Původní režim s červeným světlem na tomto neodpovídal normám a z toho důvodu muselo být červené
světlo odstraněno. Pokud si uvědomujete,
ve Štěchovicích je situace odlišná od Davle,
přechod je v křižovatce, semafor by musel
být ještě u DPS a Úřadu městyse. Docházelo zde k nehodám.

Kam zmizela záložka diskuze z hlavní
stránky webu? Diskuzi lze najít pouze
přes vyhledávání. To se tak bojíte příspěvků???
Diskuzní fórum bude zřízeno nově s registrací.

[Pavel]
5. 8. 2012 (12:38)

[radek K.]
29. 7. 2012 (12:56)

ODPaD Za 500 Kč

platek (500 Kč) za komunální odpad.
Kde mohu tedy odpad vyhazovat? Děkuji za odpověď
Renata Zýková
Odpad lze ukládat v Masečíně u prodejny, kde jsou umístěny kontejnery na veškerý i tříděný odpad. Poplatek 500 Kč se netýká konkrétních kontejnerů, ale je to roční
sazba za likvidaci odpadu v celé obci. Situace u kontejnerů na Chrástkách byla neudržitelná.


Dokončení na str. 3

[Zýková]
2. 5. 2 012 19:54

Dobrý den,
prosím o sdělení, proč byly odvezeny
kontejnery na plasty, papír, sklo +
směsný velký kontejner u silnice mezi
Štěchovicemi a Chrástky – Masečín.
Zaplatila jsem již jako každý rok po-

zahájena
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Výstava
V pondělí 13. 8. 2012 byla v pros-

městyse Štěchovice,
které se bude konat v Třebenicích
v restauraci „V Proudech“
Změny ve složení zastupitelstva a rady:
Po odstoupení zastupitele pana L. Fontána (ČSSD)
náhradníci: L. Huňka – osloven
náhradník: M. Veselá
Došlo k odstoupení z funkce člena rady
ing. P. Šedivého (SNK „Štěchovice – Třebenice – Masečín“)
Volba nového člena rady městyse Štěchovice proběhne
na zasedání zastupitelstva.

torách MFC Štěchovice zahájena
výstava POVODEŇ 2002
V srpnu před deseti lety Štěchovice
postihla ničivá povodeň Voda zatopila 131 domů 65 domů do úrovně
druhého nadzemního podlaží. Z 1350
obyvatel obce jich bylo evakuováno
přes 800, 15 rodin přišlo o své domovy
Čtyři pětiny obce byly pod vodou
Škody – obec přes 400 milionů Kč.
Pomáhaly záchranné hasičské sbory,
dobrovolní hasiči, zdravotníci, vojáci,
policie, dobrovolníci z celé republiky.
Všem patří náš obdiv a dík
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Rozhovor se starostou – panem Čapkem
Pane starosto, v poslední době se dá s vaším jménem hovořit o horkém létě, jak jej
snášíte? Mám na mysli reportáž a články z dílny TV Nova…
To snáším v celku dobře, až mne to samého překvapuje a to proto, že jak bulvární zpravodajství úmyslně zkreslené
a vytržené z celé reportáže, tak chování
a mluva paní Vlkové mne nepřekvapila
a zdaleka nepřekročila pověst obou.
Co tím myslíte?
Oba subjekty jsou přibližně stejnou
dobu činné na veřejnosti a oba subjekty pilně pracují na svém profilu a použijí
jakýkoliv způsob k udržení sledovanosti
u subjektu prvého, či dostat se před volbami do krajských zastupitelstev na obrazovku u subjektu druhého.
Jak tomu má rozumět obyčejný čtenář?
Začnu od zadu - co mělo být výsledkem
této reportáže? Diskreditace mé osoby
v očích spoluobčanů, ale hlavně dostat
paní Vlkovou na obrazovku a zviditelnit
ji. Zdá se, že v tomto státě existuje útvar,
který na objednávku a beztrestně může
pomlouvat kdekoho. Praxe je zřejmě taková, že předem určená osoba k očernění (v tomto případě moje) je oslovena panem redaktorem Hruškou se snahou vést
seriozní rozhovor, při kterém položí mnoho otázek, na které ho vlastně odpovědi
nezajímají, ale pouze jedna odpověď má
cenu a ta se z kontextu vytrhne, čímž je
celá reportáž pouze zástěrkou k dosaženému výsledku, který chce zveřejnit
. Celá reportáž pak vyzní, že Čapek tím,
že bydlí tam, kde bydlí již skoro 15 let, se
stává lumpem. Pak už se na dokreslení
do protipólu postaví zkroušená postava
bývalé starostky paní Vlkové, která se
pokouší nařknout moji osobu z neetického chování, střetu zájmu při hlasování
o územním plánu. Mimo jiné na tomto
hlasování byl opět přítomen špeh, který
vše potají nahrával a tak je kromě zápisu
i nahrávka dosvědčující, že jsem se hlasování o mém majetku nezúčastnil oproti
hlasování o všech dalších bodech programu. Pochopitelně i tato nahrávka jde
upravit stejně jako reportáž ve střižně TV
Novy. Mýlím-li se ve výše uvedeném, rád
si poslechnu verzi dotčených.
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Počkejte, vy jste při veřejném zasedání zastupitelstva nahráváni potají?
Ano, již poněkolikáté. A dotyční pánové jsou velmi úsměvní, jak se snaží
vypadat jako občané Štěchovic či Mase-

čína a přitom jim z očí kouká příslušnost
k jiné sortě lidí a hlavně pak strach, že jim
dojde baterie při nahrávání a oni nebudou moci objednateli donést kýžený výsledek, což je opravdu zábavné.
Paní Vlková cosi prohodila o trestním oznámení na Vaši osobu.
Ano, bude to jedno z mnoha a určitě
na radu jejích tzv. poradců, ale zrovna
to z ní moc razantně nevyšlo a myslím si,
že to ani neudělá, jelikož ví, že tím sama
otvírá Pandořinu skříňku z dění ve Štěchovicích v nedávné minulosti za jejího “
vládnutí“, jak trefně pan redaktor Hruška
poznamenal.
Můžete toto čtenářům osvětlit?
V této době probíhá soud, ve kterém
je žalována obec pro údajné porušení
zákona v minulém územním plánu. Jelikož toto jednání nebylo ukončeno, nelze
se k tomu vyjadřovat. O výsledku budou
občané určitě informováni.
Dobrá, ale lidé si i právě na základě reportáže stále šuškají, že se Hvozdy budou parcelovat a zastavovat, dojde-li ke změně ÚP a Vy osobně budete
stavět rodinné domky a golfové hřiště v okolí, čeho tedy chcete docílit?
Docílit chceme: dodržení zákona, a ten
zákon nám ukládá aktualizovat územní plán do roku 2014. Při zdlouhavém
procesu zpracování a schvalování /cca
2 roky/ jsme práce s tím spojené zahájili
tak akorát včas. Navíc chceme do nového ÚP zanést poměrně striktní regulativy
týkající se všech lokalit a zejména Hvozdů. Nepodložené informace o mých developerských aktivitách jsou staré více
než deset let a stále je někdo roztrušuje
a omílá. Za tu dobu už by snad něco stálo, ale ono nic postaveno mnou nebylo
a ani nebude.
Jak tedy budou ona regulativa vypadat?
Jelikož se jedná o větší soubor opatření
a navíc pro každou lokalitu bude odlišný,
vyjmenuji některé a pouze ty, které se týkají Hvozdů a dělají nejvíce zlé krve. Vlastníci nemovitostí budou moci za striktního dodržování Stavebního zákona svoje
nemovitosti přestavovat a upravovat. Při
rozšiřování stavby opět tento zákon ukládá maximální zastavitelnou plochu a sta-

vebník bude muset žádat o vyjmutí z lesního fondu, jelikož pozemky i po této
nápravě v něm zůstávají. V tomto zákoně
je taxativně uvedeno to, co je vlastníkovi
umožněno a navíc k posílení regulativů
budu navrhovat, a chci toto i prosadit,
že pozemky v této lokalitě nebudou dělitelné za účelem výstavby. Jinými slovy
-pozemky bez stavby s číslem evidenčním a číslem popisným budou nezastavitelné i do budoucnosti. Příklad: vlastník
pozemku a nemovitosti na něm stojící
s č. e. či č. p. o řekněme 6 000 m2 bude
sice moci z této výměry část oddělit, ale
nikoliv pro výstavbu na odděleném pozemku. Takto oddělený pozemek zůstane i do budoucna bez č. e. a tím i nezastavitelným. Tedy žádné hurá stavění, jak
se nám snaží mnozí podsouvat. Jenom
poznámka na okraj, výstavba golfového hřiště, které mám v okolí Masečína
a Hvozdů údajně vystavět, by asi pomalu byla moudřejší a pro životní prostředí
užitečnější, než uvolnit v okolí Masečína
přes 300 000 m2 plochy k zástavbě rodinnými domy paní Vlkovou a jejích kolegů
zastupitelů , což při krotkém přepočtu
činí cca 200 až 230 rodinných domků bez
ohledu na nedostačující infrastrukturu
obce – škola,školka, voda, atd.
Problém ÚP a Hvozdů není asi jediným
problémem obce, co jiné projekty?
Co se týká ostatních projektů, dostáváme se k běžné práci úřadu, ale když dovolíte, budu s ohledem na to, že jsem se
během oněch 2 let snažil chovat slušně
a nesnažil se za každou cenu kritizovat či
negovat minulost, budu alespoň srovnávat některé projekty. Myslím si totiž, že
moje zdrženlivost již není legitimní, hlavně pak po odvysílání reportáže na TV
Nova. V této době jsme před dokončením MŠ, jejíž kapacita pokryje nejnutnější budoucí nároky obce na umístění dětí.
Cena, za kterou bude školka vybudována, se i s okolními pracemi bude pohybovat okolo 4 milionů. Paní Vlková se snažila o stejný výsledek, ale za výrazně jiné
peníze. Žádala o dotaci na školku v ceně
skoro 25 milionů , což bylo i na kolegy
na Krajském úřadě nejspíše příliš. Propastný rozdíl při stejném výsledku ponechám posouzení čtenářstvu.
Dále nám bylo vytýkáno, že nedbáme
o zdraví našich občanů a ignorujeme výskyt dusičnanů ve vodě v Masečíně. Tento výskyt byl ignorován po desetiletí a až
toto zastupitelstvo rozhodlo po zjištění
rozborů o neodkladné rekonstrukci ÚV,
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která již započala. Pokud pominu podivné rozbory vody v minulosti, kdy jednou
výskyt dusičnanů byl a po druhé nikoliv,
lze usuzovat o účelovosti těchto rozborů.
Další akcí je ČOV v Masečíně. Opět akce,
která stála v nedávné minulosti peníze a výsledek není nula, ale – 0. Čistírna
odpadních vod je v desolátním stavu,
kapacitně nedostačující a tudíž je nutná
její generální oprava včetně intenzifikace s ohledem na část budoucí zástavby. Úmyslně píši část zástavby, jelikož
i po intenzifikaci nebude v této velikosti
čistírna schopna pojmout onu bezbřeze
naplánovanou plochu k zástavbě, ale
bude se muset v horizontu 15 – 20 let
pomýšlet na rozšíření, tzn. výkup pozemku a napojení na stávající ČOV. Projekt
na intenzifikaci je v konečné fázi, probíhá schvalovací řízení a po té se dotaci
pochopitelně pokusíme získat. Nynější
oprava se plánuje na rok 2013/14 a stát
bude okolo 4 milionů korun.
Co je nového na akci „Vodovod a kanalizace Štěchovice-Masečín“. Akce
spojené s minulým vedením?
Před volbami 2010 jsme byli masírováni plakáty s nápisem „zajistila jsem
peníze na vodovod“ a vyčíslené miliony.
To byla pouze polovina projektu a druhá
polovina z dotací z důvodů projektových
a administrativních chyb neprošla a co

teď s tím. Musím se podivit nad tím, jak
fungují vztahy na Kraji, když tato dotace
byla vypsána na kanalizaci s podmínkou
určitého omezeného procenta podílu
vodovodu. My máme dotaci na celý vodovod, ale ne na vypsanou kanalizaci.
Čili obráceně. Nevím, proč se divím, když
víme, jak Kraj fungoval a jak dopadl sociálně demokratický středočeský hejtman.
Stejná politická stáj jako paní Vlková. Jak
jsou posuzovány a brzděny naše žádosti
o dotace i přes našeho (a to podtrhuji) našeho zastupitele v tomto orgánu. Že by
mstivost? Na přebujelé projekty pro sympatizanty peněz dost a člověk může jen
spekulovat, kam rozdíl v ceně šel. Doufám
a chci věřit, že tato praxe odešla s bývalým hejtmanem a je minulostí. Ale k věci
– projekt kanalizace je přepracován do
smysluplných rozměrů a etap. První etapa je ve finální podobě dokončena a týká
se oblasti starých Štěchovic až Nad Horu
a po silnici č. 102 k můstku přes Kocábu.
Připojení v této etapě se týká celkem asi

70 nemovitostí. Připraveny a podány jsou
podklady pro žádost o dotaci a uvidíme,
jak se zachová zastupitelstvo kraje.
Z rozhovoru zaznívá určité rozčarování, litujete snad svého rozhodnutí
zastávat funkci starosty?
Ani v nejmenším, akorát tu řekněme“
barevnost“ práce jsem si asi nedovedl
představit. Tedy v žádném případě toho
nelituji. Mohu být chvilkově naštván, ale
víc nic. Nebýt tohoto kroku, nepoznal
bych tak zajímavou a smysluplnou práci
a hlavně opravdu mnoho krásných lidí,
kterých i přes různé kampaně přibývá.
Líto mi to bude jen v tom případě, kdyby
se to mělo opět obrátit a měl by si někdo z obce udělat dojnou krávu a zase by
mezi lidmi zavládl strach a beznaděj. Pak
by mi bylo líto každého dne, který jsem
tomu obětoval.
Děkujeme za rozhovor.
ReDaKČNí RaDa.

Upozornění městyse Štěchovice

Oznamujeme, že na státní silnici Praha – Slapy ii/102
budou v průběhu podzimu zahájeny
zajišťovací a sanační práce svahů s tím, že silnice
by neměla být uzavřena. Zda dojde i na větší
uzavírku, ukáže až stav skalních bloků

Dotazy občanů naší obce
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DODržOVáNí
ryChlOSTi
[Dvořáková]
1. 5. 2012 (19:19)

Dobrý den,
bydlíme v Zadních Koncích. Nevěřil
bych, že je to tak riskantní oblast, auta
a hlavně motorky tady určitě nejezdí
50km/hod. Padají tady stromy a nedávno spadlo z ničeho nic veřejné
osvětlení, když musíme sejít třeba na
poštu nebo autobusovou zastávku
a úplně nejhůře, když jdeme s dětmi,
vystavujeme se přímému ohrožení na
životě, jelikož se zde nenachází ani
chodník a mimo jiné jsme utrpěli škodu na majetku (dopravní nehoda – auto na zahradě). ani se nedivím, že je
v Zadních Koncích tolik domů na prodej – nikdo jsem nechce. Celkový dojem o péči v Zadních Koncích: NiC SE
NEDĚJE a čEKá SE Na TO, až SE STaNE
NĚJaKÉ NEŠTĚSTí a PaK SE ZačNE

NĚCO DĚlaT, alE TO Už BUDE POZDĚ.
Předem vám děkuji za odpověď .
S pozdravem a přáním hezkého dne
K. Dvořáková, M. Soukup

Právě jsem se dočetl, že má distribuci
na starosti česká pošta.
Proto si nechci tuto maličkost nechat
pro sebe resp. zatěžovat členy redakční rady, když se potkáme v obci.

Na jednání s Policií ČR se požadovaly
častější radarové kontroly rychlosti v obci
a to v obou směrech. Stromy na pozemcích po obou stranách silnice č. 102 jsou
ve vlastnictví buď Lesů ČR anebo v soukromých rukách, jejich majitelé tedy za stav
odpovídají. Bohužel, mezi tyto nemovitosti
byla v minulosti nevhodně umístěna krajská komunikace bez chodníků, které v této
lokalitě, na základě vyjádření dopravního
odboru, pro nedostatek místa k jejich zřízení a kvůli pozemkům, které nejsou ve
vlastnictví obce, nelze vybudovat. Situaci
se snažit řešíme, ale je to velmi komplikované.

PS pro redakční radu:
rád čtu vaše příspěvky, komentáře
a vůbec takto alespoň okrajově sleduji „zásadní“ kauzy obecního života
a držím palce slušným lidem, co mají
chuť dělat něco pro druhé.
Martin Přívora
Masečín 262

Dobrý den,
rád bych dal na vědomí touto cestou,
že mi do schránky nedochází Štěchovické proudy.

Vážený pane Přívoro, velice děkujeme za
dopis. Každý ohlas nás moc potěší a podpoří v další práci. Děkujeme.
Distribuci již nemá na starosti Česká
pošta, roznos je realizován dobrovolníkem. Upozorníme distributora na Vaši
adresu a doufáme, že chyba bude napravena. Je třeba údaj o distribuci opravit na
zadní straně časopisu, děkujeme za upozornění.
REDAKČNí RADA
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 DESET ROKů OD TISíCILETé VODy...

Povodeň v česku 2002

zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie

Povodeň v čechách z roku 2002 je jedna z největších událostí svého druhu v historii české republiky. Spolu s povodněmi na Moravě v roce 1997 patří k nejtěžším přírodním katastrofám moderní české historie. Byla to největší povodeň od ničivé Velké
povodně v roce 1845. Proti ní byl průtok Vltavy Prahou v roce 2002 ještě o přibližně
20 % větší.
Příčina záplav
6. srpna 2002 začala počasí v Česku
ovlivňovat tlaková níže, která se svým
frontálním systémem pozvolna postupovala k východu. Do 7. a 8. srpna vytrvalé silné srážky naplnily většinu jihočeských a západočeských řek. Ve čtvrtek
8. srpna již na některých místech dosáhla povodeň svým rozsahem 50leté
vody (především na jihu Čech). Situace
se však pozvolna uklidňovala a 9. srpna
přestalo pršet. Vltava v Praze dosáhla
průtoku 1500 m³/s a začala klesat. 11.
a 12. srpna začalo opět pršet. Nad jihozápadem Čech se střetly dva výrazné
frontální systémy, které se jenom pomalu posunovaly k severovýchodu. Návětrný efekt na jihu Čech navíc přinášel
další zesilování deště. Půda přesycená
vodou z předešlých srážek nedokázala
zadržet vodu a ta stékala do naplněných
řek. V týdnu od 12. do 18. srpna tak část
Česka postihla pětisetletá až tisíciletá
povodeň. Nejvíce byla postižena Vltava se svým povodím, později dolní tok
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Labe a okrajově také toky v povodí Ohře
a povodí Dyje.
Příčinou záplav byly nadprůměrné
srážky, které v první srážkové epizodě
zasáhly hlavně jih Čech a které se v druhé epizodě vyskytovaly již na většině

území České republiky. Kromě značného
nasycení půdy a koryt po první srážkové
epizodě zde situaci ovlivnila mimo jiné
i vodní díla, a to zejména Vltavské kaskády. Ta zachytila poměrně velkou část povodňové vlny z první srážkové epizody.

 DESET ROKů OD TISíCILETé VODy...

Na druhou srážkovou epizodu již přehrady ale nestačily a povodeň bez větších
překážek postupovala směrem do údolí.
K znatelnému zploštění povodňové vlny
Vltavy, resp. na Labi, došlo až v důsledku
rozlivů v Polabské nížině. Nicméně ani
to nestačilo a velká voda zasáhla i města
dále na severu Čech a později i na německém úseku Labe.

9. srpna
Deště na jihu Čech ustaly a voda opadá. Vltava dosáhla průtoku 1500 m³/s (3
SPA) a začala klesat.
10. srpna
První vlna záplav končí a začíná velký
úklid a sčítání škod, meteorologové však

varují před dalšími vytrvalými srážkami.
Vltava v Praze klesla na 2 SPA.
11. srpna
Odpoledne začíná na jihu Čech silně
pršet, vodohospodáři odpouštějí přehrady, ale slibují, že Vltava v Praze nepřesáh

Dokončení na str. 6

POSTUP POVODNĚ
První vlna
7. srpna
Déšť rozvodňuje hladiny jihočeských
řek, vodohospodáři odpouštějí naplněné přehrady (Lipno, římov, Husinec), začínají přetékat rybníky.
8. srpna
Voda zaplavuje jihočeská města, voda
z Malše se v Českých Budějovicích zastavila kousek od hlavního náměstí, odřízla
centrum od sídlišť Šumava, Máj a Vltava.
Bylo evakuováno přes 2000 lidí. Vltava
v Praze přesáhla průtok 1000 m³/s (2 SPA).
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 DESET ROKů OD TISíCILETé VODy...

Povodeň v česku 2002


Dokončení ze str. 5

ne první vlnu záplav. V Českých Budějovicích se staví hráze z pytlů s pískem.

Druhá vlna
12. srpna
Začíná katastrofa; ukazuje se, že druhá
vlna bude mnohem silnější než první.
Pod vodou se ocitají všechna velká jihočeská a západočeská města. Ve 13 hodin
vyhlašuje jihočeský hejtman Jan Zahradník stav nebezpečí. Později vyhlásil stav
nebezpečí i středočeský hejtman Petr
Bendl. Premiér Vladimír Špidla vyhlásil
stav nouze pro Středočeský, Jihočeský,
Plzeňský a Karlovarský kraj a pro Prahu.
Déšť se rozšířil i na sever Čech. Vltavou
v Praze protéká 1790 m³/s a začíná evakuace ohrožených oblastí (očekává se
50letá voda). Nejhorší situace je ve městech Sušice, Strakonice, Klatovy, Písek,
Plzeň, Český Krumlov, České Budějovice,
Beroun a Praha.
13. srpna
Stav nouze od 11 hodin začíná platit
i v Ústeckém kraji. Ve všech uvedených
krajích se evakuují celé vesnice, historické centrum Českých Budějovic, voda začíná strhávat první mosty. Na řadě míst
v západních Čechách a v historickém
centru Prahy se přerušují dodávky el.
proudu. Voda se začíná objevovat také
na Znojemsku, začíná zde evakuace.
V Ústeckém kraji se připravují na stoletou vodu, probíhá hromadná evakuace
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měst a obcí, vypíná se elektřina a pomalu
se zastavuje výroba velkých chemických
podniků (Spolchemie, Lovochemie). Kulminuje hladina na dolní Berounce.

14. srpna
Průtok Prahou dosáhl 5000 m³/s, je zaplaven Karlín a Pražské metro. Voda na
Plzeňsku a v jižních Čechách klesá, v Praze odpoledne Vltava a pozdně večer Dyje
ve Znojmě kulminuje. Stále prší, zatím
nejvíce na severu Čech, v Orlických a Jizerských horách a v Krkonoších. Ve středočeském kraji na Mělníku rozvodněná
Vltava zvyšuje hladinu Labe a rozšiřuje

koryto soutoku. Problémy nastávají v neratovické Spolaně. Zhoršuje se stav na Litoměřicku, uzavírají se mosty (Štětí, oba
v Ústí nad Labem). Problémy mají i obce
na Jizeře.
15. srpna
Areál Spolany Neratovice je zcela zatopen, dochází k úniku chlóru. V severních
Čechách na Litoměřicku a ve středních
Čechách kolem soutoku Labe s Vltavou
se povodňová vlna rozlévá do blízkých
vesnic. Všechny mosty přes Labe v Ústeckém kraji jsou uzavřeny. Hladina Dyje
na Znojemsku klesá.

Tohle není žádná rybářská idylka z nedělního odpoledne. Takhle to vypadalo
na fotbalovém hřišti TJ Štěchovice v srpnu 2002.

 DESET ROKů OD TISíCILETé VODy...

Záplavy v číslech
17 lidí přišlo o život
v 7 krajích byl vyhlášen stav nouze
753 postižených obcí
225 000 evakuovaných lidí
73,3 mld. Kč škod,
z toho přes 6 mld. Kč pražské metro
nejvyšší průtok na Vltavě v Praze
5 300 m³/s

Důsledky

16. srpna
V Českých Budějovicích stále nejde
proud. Na Litoměřicku především v okolí
soutoku Labe s Ohří se povodňová vlna
v některých místech rozlila do šíře 10 km,
zatopeno je na 30 vesnic a několik men-

ších měst (například celé historické
město Terezín). Labe v Ústí nad Labem
kulminuje na 11,9 metrech (přičemž
normální maximální stav zde činí 3,5
metru). Na rozvodněné Labe se připravují už jen v Děčíně a Německu.

V důsledku této povodně
byl schválen zákon o výjimečném
stavu a zákon o integrovaném
záchranném systému, také byly
zpracovány protipovodňové plány, na základě nichž byla
realizována protipovodňová
opatření na mnoha místech
republiky.

Malé zamyšlení nad tématem povodní
Nemohu si pomoci, ale při pohledu na tyto snímky se mi nechtě vracejí zážitky z doby
před deseti lety. Bylo to až strašidelné, jak hukot vody zněl ze všech stran a sdělovací
prostředky tou dobou klid do myslí veřejnosti rozhodně nepřidaly. Mnoho lidí povodeň připravila o všechno, co do té doby vybudovali, byli i takoví, kteří zaplatili i cenu nejvyšší. Přesto, nebo snad právě proto, se národ až neuvěřitelně sjednotil.
Bydlím sice v Praze, ale ve Štěchovicích jsem tou dobou také byl a snažil se pomoci alespoň
trochu v tiskárně, se kterou už po řadu let spolupracuji a která tento časopis tiskne. Vzpomínám si, jak jsme při strhávání promáčené omítky vylévali vodu ze světel až těsně
pod stropem, vlastně už v době, kdy voda začala ustupovat a řeka se zdráhavě a neochotně vracela zpátky do svého koryta. ano, bylo to kruté a nikdo na to jistě nezapomene, ale vzpomínám si v této souvislosti i na jinou věc. Lidé si byli nějak blíž. Říká
se, že v nouzi poznáš přítele a tohle právě byla taková situace. Ukázalo se, že když
se dostanou tlusté do tenkých, nemá lhostejnost moc velké pódium ke spuštění své show.
To také jsem si tehdy uvědomil, nad bouřlivými zážitky psanými tenkrát kalnou vodou
Vltavy. Jistě jste to pocítili taky. Vládla těm dnům dobrá vůle. Byla v nás – možná po léta
– ukrývaná za maskou – snad lhostejnosti. Pár dnů rozbouřených vod a najednou měla
ventil a mohla ven. ale tak si říkám, opravdu musí vzít otěže našich osudů až ve chvílích,
kdy nám nic jiného, než dobrá vůle nezůstane?
-pšt-
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 TříDěNí ODPADu

Vyznáte se V tříDění oDpaDu?

tříDění oDpaDu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních. Tím se tedy
rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu
začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast,
papír, sklo…). odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně
velký ekologický význam.
dem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6.
KaM PaTří JaKý ODPaD?
Do kontejnerů na plasty se neházejí noAby třídění odpadu bylo k užitku, je vodurové trubky, guma, molitan, PVC,
třeba vědět, jaký odpad lze recyklovat textil z umělých vláken, nádobky od léa do jakých kontejnerů:
čiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky,
obaly od nebezpečných látek (motorový
Papír
olej, chemikálie, barvy apod.) V někteDo kontejnerů na papír je u nás mož- rých městech je do kontejnerů na plasty
no vhazovat noviny, časopisy, kancelář- možné vhazovat i nápojové kartony, což
ský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, je na popelnici náležitě poznamenáno.
krabice, lepenku, karton, papírové obaly
(např. sáčky), obaly s recyklačním symSpeciálně upravená popelnice pro
bolem a kódem PAP, 20, 21 či 22. Do kon- sběr nápojových kartonů; mimo jiné lišítejnerů na papír se nehází mokrý, mast- cí se (od běžných) barvou.
ný nebo jinak znečištěný papír, uhlový
Obaly na bázi Tetra Pak. Jsou složené
a voskovaný papír, použité pleny a hygi- z několika vrstev. Pro sběr nápojových
enické potřeby a vícevrstvé obaly.
kartonů slouží speciálně upravené popelnice (v oranžové barvě), nebo se v něSklo
kterých obcí sbírají společně s plasty. Je
Do kontejnerů na sklo je u nás možno to závislé na zavedeném sběrovém sysvhazovat nevratné láhve od nápojů, skle- tému a možnostech recyklace. Pokud se
Elektrotechnické výrobky
něné nádoby, skleněné střepy – tabulo- sbírají s plasty, je popelnice označena
Naprostou většinu vysloužilých elekvé sklo, obaly s recyklačním symbolem oranžovou nálepkou „Nápojové kartony“. trotechnických výrobků je možné vrátit
a kódem GL, 70, 71, 72 Do kontejnerů
zpět prodejci. Součástí prodejen elektna sklo nevhazujeme keramiku, porceBioodpad
rospotřebičů jsou naprosto běžně konlán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahDo bioodpadu patří např. zbytky ovo- tejnery na oddělený sběr baterií, svěvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky ce, zeleniny, slupky , čajový a kávový od- telných zdrojů (zářivek, výbojek) a nově
pad; odpad ze zahrady - tráva, listí, větve také drobných elektrospotřebičů. VětšiPlasty
a uvadlé květiny.
na prodejců takzvané bílé techniky, tedy
Kontejner na plast v Praze s neřádně
kuchyňských elektrospotřebičů jako jsou
vyhozenými PET láhvemi
Nebezpečný odpad
myčky, ledničky, sporáky nabízí odvoz
Do kontejnerů na plasty je u nás možPatří sem např. léky (odevzdávají se a likvidaci vysloužilých spotřebičů. Fino vhazovat stlačené PET láhve od nápo- v některých lékárnách), zářivky, výbojky, nancování systému sběru a recyklace
jů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, akumulátory, galvanické články (bater- těchto výrobků je zajištěno systémem
výrobky a obaly z plastů, polystyrén, ky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla výběru „recyklačních poplatků“, které se
obaly s recyklačním symbolem a kó- a oleje.
připočítávají k ceně výrobků nových.
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Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%aDd%C4%9Bn%C3%aD_odpadu

 INFORMACE Z OBCE

Hřbitov ve štěchovicích
ráda bych touto cestou oslovila všechny nájemce hrobových míst, kteří nevrátili nájemní smlouvy s podpisem a doplněným datem narození, aby tak co nejdříve učinili.
Dle § 25 Zákona č. 256/2001 Sb., o po- tak v evidenci pohřbených. Dík patří
hřebnictví a o změně některých zákonů, všem občanům, hlavně pamětníkům,
nárok k nájmu hrobového místa vzniká kteří mi moc pomohli ve vyhledávání
právě až na základě písemné smlouvy pozůstalých při úmrtí nájemce. Také se
mezi pronajímatelem a nájemcem. Není- nám podařilo po odchodu našeho hrob-li taková smlouva sepsána, nájem hro- níka, Vaška Smíška, navázat na jeho prábového místa zaniká.
ci. Mezi poskytovateli pohřebních služeb
Dále bych Vás ráda upozornila na po- i kamenickými firmami máme dobré
vinnosti, které vznikají pro nájemce jméno poctivé práce a vysokých služeb,
po uzavření takové smlouvy. Samozřej- zejména, že zde vznikla nová pravidla,
mě pro většinu nájemců je to věcí samo- která napomáhají splňovat požadavky
zřejmou, ale bohužel některá hrobová nájemců i povinnosti plynoucí ze zákona.
místa jsou ve velmi špatném stavu a maObčané již vědí, že se mohou bez
jitel se domnívá, že jeho starost končí obav obrátit na úřad městyse i ve věcech
zaplacením nájmu. Snažím se vlastníka v životě nejsmutnějších a nejbolestivějupozornit dopisem s fotodokumentací ších. Snažíme se vyjít vstříc a ke spokojea v mnoha případech jsou hroby hned nosti obou zúčastněných stran…
upraveny, ale najde se pár jedinců, kteří
Jsem ráda, že si lidé zvykají a že chtěse ani neozvou…a je to hlavně o komu- jí–li dělat úpravy hrobového zařízení
nikaci, jak ostatně tvrdím nejen ve vě- nebo otevření hrobu, hrobky, urnového
cech správy hřbitova…
hrobu nebo uložení ostatků, musí si nejMyslím, že se nám podařilo spolu dříve na úřadu městyse vyzvednout pos proškolenými zaměstnanci Technic- tvrzení. Napomáhá nám to k doplnění
kých služeb městyse akreditovaným ško- evidence i v přehledu, kdo se pohybuje
litelem panem Davidem Stejskalem, čle- na hřbitově a za jakým účelem.
nem Cechu hrobníků, udělat kus práce
Bohužel si i několik nájemců stěžuje,
jak ve „vizáži“hřbitova, tak hlavně v evi- že jim mizí nádoby, PET lahve, staré svícdenci nájemců, nájmů, sepsání smluv, ny, které si uložili za náhrobek a že to

Ze života v Masečíně

žiji v Masečíně sedm let, moje žena sem jezdí na chatu od dětství. Jeden z důvodů, proč tu žijeme rádi je i to, že jsme se nesetkali s problémem, který trápí
každého, kdo žije v Praze, respektive v satelitních městech – zloději. Netrpíme
paranoiou, že vše se musí zamykat, kódovat, schovávat. Tento luxus klidného
života byl poněkud narušen začátkem srpna událostí, která je tristní hlavně
tím, že pachatelem jsou lidé zde žijící a okradeným je tříleté dítě.
Co se stalo? Šel jsem se svými dětmi na procházku skrz Chrástky II. Při té
příležitosti jsem naložil na kolečko starý papír a odvezl ho do kontejneru. Kolečko
jsem u vstupu do osady odstavil, stejně jako dětské odstrkovadlo mladší dcery, neboť jsem si chtěli vyjít pět minut na okraj lesa. (Ano, věci mohly vypadat, jako že je
někdo vyhodil, ale oboje bylo zánovní a jak jsem uvedl výše, za ty roky, co tu žiji, jsem
to udělal nesčetněkrát a nikdy na to nikdo ani nesáhl). Po návratu zpět jsem ke svému
překvapení zjistil, že naše věci zmizely. Podotýkám, že mimo pár obyvatel osady zde
nikdo nechodí, místo je navíc přehledné a nikoho cizího či odcházejícího jsem tam
neviděl. Nechci tu popisovat reakci tříleté dcery, když zjistila, že tam nemá odstrkovadlo, ale reakci obyvatel z čp. 58 (David Mokrý s manželkou či přítelkyní), kteří bydlí
na kraji osady, 30 m od místa kde věci zmizely. Na jejich pozemku jsem totiž našel své
kolečko. Odstrkovadlo nenávratně zmizelo. Na dotaz, zda mi vrátí také odstrkovadlo,
mi paní domu s rádoby asertivním výrazem, špatně maskujícím maloměšťactví, odpověděla, že tam žádné odstrkovadlo nebylo a tvářila se pohoršeně, že jsem si vzal
své kolečko z jejich pozemku.
Mrzí mne, že se zde vyskytují lidé, kteří jsou schopni sebrat dětskou hračku a jen
pevně doufám, že takových zde nebude časem více.

OtAkAr VAšek

bylo zvykem. Vody a konví na zalévání je
na hřbitově dost, estetický pohled na válející se lahve a igelitové tašky, které vítr
rozfouká po celé ploše, není také pěkný
a v neposlední řadě, hřbitovní řád určuje místo, které má nájemce pronajaté
a o místě za náhrobkem není ani zmínka. Všichni chceme mít hřbitov upravený
a v pořádku. Doufám, že i tu bandu nenechavých ručiček někdo konečně načapá
a spravedlnosti neujdou.
Za správu hřbitova ve Štěchovicích
přeji nejen nájemcům, ale všem občanům pěkný zbytek léta a hodně zdraví!
SOňa NěMeČKOVá

Zdravotní středisko
ve Štěchovicích
Školní 353,
252 07 Štěchovice

Připomínáme

kontakty
na lékaře

působící ve Štěchovicích

www.lekari-stechovice.cz
MUDr..
Ján Růžička
praktický lékař pro dospělé
Tel.: 242 413 671
Mobil: 728 327 621
e-mail:
ordinace.stechovice@seznam.cz

MUDr..
Renata Zachová
praktický lékař
pro děti a dorost
Tel.: 242 413 672
e-mail: dr.zachova@lam.cz
www.mudrzachova.cz

MUDr.
sanDRa JeRiová
zubní lékař
Tel.: 242 413 673
Mobil: 604 550 070
e-mail:
ordinace@mojezubarka.com
www.mojezubarka.com
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 ŠKOLA

noVý školní rok
rodičům přinášíme základní informace o organizaci nového školního roku: kdy budou prázdniny? kdy půjdou
děti po prázdninách do školy?

Organizace školního roku 2012/2013
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna
2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.
června 2013.

Podzimní prázdniny připadnou na
čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve
středu 2. ledna 2013.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

4. 2. – 10. 2. 2013

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

11. 2. – 17. 2. 2013

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

18. 2. – 24. 2. 2013

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk,
Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

25. 2. – 3. 3. 2013

Kroměříž, uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ,
Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever,
Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

4. 3. – 10. 3. 2013

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín,
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

11. 3. – 17. 3. 2013

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice,
Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou,
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014
začne v pondělí 2. září 2013.
OLga HLaVáČKOVá
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zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/komunikace/organizace-skolniho-roku-2012-2013

N

ový dvacetidílný vzdělávací cyklus
pro střední školy s názvem Podnikat
povoleno se v červenci natáčel i v Multifunkčním centru ve Štěchovicích. Kameraman Jaroslav Zátka a scenáristka Mgr.
Dana Benešová-Trčková snímali respondenty jednotlivých dílů v sále, kavárně
i na její zahrádce pod slunečníky. Hosty
se stali Ing. Petr Šedivý (MFC Štěchovice,
tenisový oddíl TK Třebenice), Ing. Klára
Cihelková (Taneční, umělecká a tvůrčí
škola Štěchovice) a Mgr. Filip Budák (pro-

MultIFunkční centruM

informace
z MFc

Ve dnech 15. – 18. 11. 2012 bude Multifunkční centrum ve Štěchovicích spolupořádat 10. ročník Mezinárodního filmového festivalu outdoorových filmů.
K tomuto účelu bychom rádi uspořádali
rovněž nějakou zajímavou besedu pro
diváky a proto se na některé z vás – cestovatele po světě či vyznavače adrenalinových sportů obracíme s dotazem,
zda v termínech 16. nebo 17. 11. 2012
by z vaší strany byl zájem o uspořádání
takové besedy v našem Multifunkčním
centru v rámci tohoto filmového festivalu. Vaše vyprávění by mohlo tento zajímavý podnik ještě více zatraktivnit. Vaše
účast může být honorována.
Děkujeme za Vaše případné nabídky na
adrese: mfc.stechovice@seznam.cz
Ing. PETR ŠEDIVý
vedoucí MFC

Více na www.mfof.cz

prázDnInoVé natáčení

jekt sociálně odpovědného byznysu
Charity Mints a Charity Gums).
S ideou seznámit studenty s potřebnými informacemi ohledně založení firmy přišla Česká zemědělská univerzita
v Praze, která se stala realizátorkou projektu MŠMT: Rozvoj podnikatelských
znalostí- informační a finanční gramotnost. Každý díl seriálu má svého vysokoškolského lektora, který téma dílu

vysvětluje po teoretické stránce. Hosté
z řad začínajících i zavedených podnikatelů rozličných oborů doplňují obsahovou mozaiku konkrétními zkušenostmi
z praxe. Neformálními průvodci cyklu
jsou moderátoři, studující střední školu a
zakládající si fiktivní e-shop, Sára Affašová a Tomáš Rýdl.
Seriál mapuje vznik soukromého podnikání od jeho původní myšlenky přes

podnikatelský záměr, založení firmy,
zaměstnance, účetnictví, daně, finanční transakce, vybavení firmy informačními technologiemi až po webovou
prezentaci, elektronické bankovnictví a elektronickou komunikaci v obchodním jednání apod. už v novém
školním roce praktický inspiromat
Podnikat povoleno obohatí výuku
všech středních škol v České republice.
Text a foto:
DaNa BeNeŠOVá-TRČKOVá

PoDPoRUJeMe
vaŠi bUDoUcnost
www.esfcr.czu

ZkUste to – ZaMěstnáMe i vás

Projekt je zaměřen na přímé služby napomáhající integraci příslušníků znevýhodněných osob ohrožených sociální exkluzí formou podporované přípravy na zaměstnání v bylinkové dílně a jejich následné
zaměstnání při produkci sypání a vážení bylinných čajových směsí, jejich balení, ukládání do krabic,
skladování atd. konkrétně půjde o přípravu a následné zaměstnání celkem 10 osob znevýhodněných
z důvodu zdravotního postižení.
Hlavní cíle projektu posilují sociální integraci a rovné příležitosti při integraci specifických skupin ohrožených sociální
exkluzí, zejména osob znevýhodněných při vstupu na trh práce
z důvodu zdravotního postižení, a to z řad obyvatel regionu
Střední Povltaví. Vytvoření pracovních míst formou podporovaného zaměstnání v tréninkově pracovních dílnách. Integrovat tyto osoby do pracovního prostředí. Podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně
pracovní terapie, využít zkušených asistentů při přípravě na
zaměstnání a poskytovat průběžné poradenství klientům CS
prostřednictvím zkušené psychopedky.

Projekt bude realizován od 1. 6. 2012 do 30. 4. 2014 ve Středních Čechách, konkrétně v Multifunkčním centru ve Štěchovicích a bude také zaměřen na doprovodné sociální aktivity a na
rozvoj poradenských programů.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Kontakt: Mgr. Knop Petr +420 272 730 343

www.projektintegrace.cz
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Můj žIvot
Část

tá
dvanác

MarIe Chroustová

(další pokračování rodinné kroniky nejstarší obyvatelky Štěchovic)
V roce 1933 jsem začala chodit s Josefem Chroustem. My jsme se znali od
dětství. Měl také krušný život, ale ságu rodu Chroustů teď nebudu popisovat.
V roce 1934 bylo naší národní hymně 100 let. K tomu výročí jsme v Sokole
sehráli zpěvohru „Fidlovačka“, slova J. K. Tyl, hudba F. Škroup. V této hře jsem
hrála hlavní roli a můj tatínek si zahrál slepého muzikanta, který hraje na
housle a zpívá píseň „Kde domov můj“. Měli jsme úspěch a hru jsme opakovali. Pak jsme ji ještě hráli ve Slapech.
Tam jsme jeli autobusem, zpátky nás měl někdo odvézt, ale nějak to nevyšlo.
Bylo to v zimě, šli jsme pěšky a tatínek to krutě odstonal. To jsme žili ve strachu. Smůla se na nás lepila.

12

V létě to bylo vždy lepší, bylo více hostů, ale v zimě to bylo horší, byla nezaměstnanost, na hospody nebylo peněz,
často hosté zůstávali dlužni. Tatínek se
rozhodl, že hospodu prodá, splatí dluhy,
v klidu se vyléčí a pak si něco najde.
Trvalo to dost dlouho, než se našel kupec – pan Ejm z Dobřichovic. Tatínek řekl
panu Liškovi, jestli by nás vzal do nájmu,
ale že tam dlouho nebudeme. Pan Liška byl také legionář, tak řekl: „Mně je to
jedno, jestli u mě budeš dvacet dní nebo
dvacet roků.“ A my tu jsme ještě dnes…
Tak jsme se přestěhovali lehce, protože
jsme skoro vše nechali v hospodě, protože jinak bychom ji těžko prodávali a tatínek byl už ze všeho unavený.
A tak od 1. dubna 1935 žijeme Na Kovárně.
Já jsem měla pár žáků na klavír. Vdávat
jsem se nemohla, protože děda (budu
teď mého muže jmenovat dědou) byl
nezaměstnaný. Byl vyučený obchodním
příručím, toho mohl dělat u hodných slečen Bolartových na Zbraslavi, ale to on
nechtěl. On by byl nejraději dělal v loděnici, ale tam vládla jeho nevlastní matka
a ta o to nestála.
Jen jsme se trochu usadili, tatínek dostal těžký srdeční záchvat. Doktor Kahler
tatínka poslal do nemocnice na Bulovku.
Tam byl šest neděl. Měl nedomykání srdeční chlopně. Tehdá se srdce ještě neoperovalo.
Tatínek se vrátil z nemocnice v dosti
dobrém stavu. Zase chodil na ryby a maminka ho doprovázela. On se cítil velmi
dobře, ale lékař v nemocnici nám říkal, že
ho sice pozval za rok na kontrolu, ale že
se toho roku nedožije.
Za rok šel tatínek na kontrolu a v nemocnici se všichni divili, že ještě žije.

Pokládali to za zázrak. Srdce kupodivu
pracovalo pravidelně.
Bylo krásné jaro, tatínek pozoroval, jak
příroda s jarem oživuje. Chodil nejraději na procházky v podvečer. Desátého
června také tak šel a řekl: „Podívej se,
matko, jak je na světě krásně. To by se
člověku nerado umíralo.“ Ale 11. června
tatínka ranila mozková mrtvice.
Dne 29. června 1936 zemřel. Byla to
pro nás velká rána. Ztratili jsme milovaného, hrdinného, čestného a morálního člověka.
V legiích byl tatínek raněn do nohy a byla mu
přiznána částečná invalidita. Ovšem nároku
na invalidní rentu se
tatínek vzdal ve prospěch republiky. Když
ale pak viděl, jak je
nemocný, podal si
žádost o znovupřiznání penze. Žádost
byla zamítnuta s tím,
že když už jednou
byla zrušena, tak už
se to nedá změnit.
Když už začala být
doba kritická, začala
jsem jezdit po různých
vojenských institucích, žádat o přiznání. Trvalo to dlouho, různá potvrzení i kontrola
přišla. To tatínek ležel v agónii. Obratem
bylo oznámeno, že byl jmenován rotmistrem a mamince, že bude vyměřen důchod.
Pohřeb byl 1. července 1936. Bylo
tropické vedro. Byl to pohřeb, jaký tady
doposud nikdo neviděl. Z Prahy přijely
2 autobusy. V jednom vojenská hud-

ba, v druhém vojáci. Na márách byly
větve lípy, rakev byla zahalena státní
vlajkou, na rakvi ležela legionářská čepice. Na hřbitov tatínka nesli legionáři,
vedle rakve šli vojáci s kvéry, s bodáky
sklopenými k zemi, před rakví legionář
nesl na polštáři vyznamenání. Byla tam
spousta legionářů ruských, italských
i francouzských. Také bylo hodně Sokolů
s prapory. Vystřídalo se několik řečníků,
kteří tatínka hezky ocenili. Vojáci na konec vystřelili několik salv a nakonec zahráli hymnu „Kde domov můj“.
To byl smutný rok 1936.
Po roce byl mamince přiznán důchod
450 Kč měsíčně. Bylo to se zpětnou platností. To nás trochu postavilo na nohy.
Dostala pět tisíc najednou. Koupila jsem
si krásný klavír a šicí stroj.
Byly jsme skromně, ale slušně, živy. Já
měla pár hodin na piáno, tak to šlo.
Děda (můj budoucí muž) byl ale stále
bez práce. Žádal si také k pražské policii,
ale neměl patřičnou protekci, tak ho nevzali.
V září 1936 zemřel dědeček Jan Víšek.
Takže šel brzo za svým synem.
Roku 1937 zemřela po krátké nemoci
dědova (mého budoucího muže) nevlastní matka. Loděnici vedl nejmladší
dědův bratr Jaroslav Chroust, který se
stal majitelem. Bylo mu 17 let, byl velmi
schopný, vedl velký podnik, přitom
patnáctile
studoval, staral se o patnáctiletou sestru. Podnik vzkvétal, on
vystudoval vysokou školu strojního inženýrství
a sestra dětskou lékař
lékařku. Dědu zaměstnal ve
výrobě, později děda vedl sklad. Pracoval mu poctivě za
dosti malý plat. Takže 4. 6. 1938 jsme
vstoupili ve stav
manželský. Bydleli
jsme dál s maminkou Na Kovárně.
V roce 1938 byl sokolský slet, na kterém
jsme cvičili oba. Doba
začínala být dosti napjatá.
V Německu už řádil Hitler.
Naše republika se začala připra
připravovat a zabezpečovat okopy kolem
hranic. Koncem září byli povoláni vojenští
záložníci (taková menší mobilizace), děda
také narukoval do pohraničí. Zase se to
nějak uklidnilo a všichni se vrátili.
Po nějakém čase Hitler požadoval
naše pohraničí – Sudety. Ale my jsme
mysleli, že nám dohoda mezi národy
pomůže. Tak když byla všeobecná mo-

bilizace, všichni šli s nadšením, věřili, že
nám pomůžou spřátelené státy. Ovšem
všichni nás opustili, obětovali nás. Prezident Beneš odvolal zpět vojáky a obětoval Sudety za mír v republice. Hodně
lidí mu to dávalo za vinu, měl se prý postavit na odpor. On nás ale tímto činem
zachránil od krveprolití. Vždyť Hitler byl
po zuby ozbrojen. My jsme byli také připraveni, ale nás bylo málo a jich mnohem víc. Pak se ukázalo, jak to dopadlo
s Polskem. Čtyřicetimiliónový národ prohrál a zle rozbitá Varšava.
Roku 1939, 15. března, překročily naše
hranice německé hordy. Bylo špatné
počasí, padal sníh s deštěm a ze všech
stran se valili na motorkách a v autech
němečtí vojáci a rovnou na Hrad. Vznikl
protektorát.
1. června 1939 se nám narodil syn Jan.
Bylo to pěkné silné dítě. Měli jsme teď
jiné starosti.

Němci zabrali území mezi Vltavou
a Sázavou. Obyvatelé byli vystěhováni
a majetek (domy, pole) zabrán. Na Brunšov se chodilo přes most na propustku,
kdo tam byl zaměstnán. Na Hradištku
bylo vojenské velitelství, kasárna i koncentrační tábor. My tady Na Kovárně, co
je velký pokoj s pavlačí, měli ubytováno
14 německých vojáků. Ty se postupně
střídali, jedni šli do války a druzí zase
přišli. My jsme s nimi neměli problémy.
V podstatě to byli chudáci, vždyť žádný
člověk nešel rád do války.
Všechno bylo na lístky – potraviny,
boty, oblečení. Kvetl černý obchod, ale
za protektorátu to bylo nebezpečné.
A taky každý na to neměl. My jsme drželi
králíky a slepice. Zrní jsem ponejvíce sháněla v Masečíně. Tam mi nejvíce pomohli
Chroustovi, ačkoli jsme nebyli příbuzní.
I chleba jsem od nich měla. Ve Štěchovicích mi zase pan Suchomel často nechal

 Z PříRODy

oslava roku netopýra
ve štěcHoVIcícH

Netopýři jsou krásná tajemná zvířata, opředená mnoha pověstmi. lidé o jejich existenci vědí, ale málokdy je mohou spatřit zblízka. V přírodě hrají velice důležitou roli v zachování biologické rovnováhy. Většina z nás je někdy
viděla létat za soumraku, méně lidí však tuší, kolik druhů u nás žije, jaká jim
hrozí nebezpečí, či jak bychom jim mohli pomoci.
Proto vznikla myšlenka celosvětové
dvouleté kampaně Rok netopýra 20112012, zaměřené na ochranu netopýrů
a jejich příbuzných kaloňů. Vrámci této
kampaně CEV Zvoneček z Vraného nad
Vltavou připravil akci
Netopýři kolem
nás, na kterou
jste byli srdečně
pozváni na webu
městyse a MFC. Akce
proběhla dne 18. srpna
2012 ve Štěchovicích.
V 18 hodin se v Multifunkčním centru ve Štěchovicích promítal film Netopýři ve tmě, setkali jste se s odborníkem na netopýry, který přivezl hendikepované jedince ze záchranné
stanice. Mohli jste si je prohlédnout
zblízka, sáhnout si na ně, dozvědět se,
jak přišli ke svým úrazům. Na skalní příznivce čekala za soumraku procházka
s echolokátorem.
Vypravili jsme se do Štěchovic z Třebenic Povltavskou stezkou po proudu
Vltavy. Na trase, která nás provedla

nádhernou krajinou od Slapské ke Štěchovické přehradě, čekaly na děti otázky ze života netopýrů, za jejichž správné odpovědi na ně na konci, před začátkem filmu, čekala malá odměna.
Když jste do Štěchovic dorazili dříve,
mohli jste si dát výbornou zmrzlinu
u mostu, či navštívit dětské hřiště vedle Multifunkční
Multifunkčního centra.
ekoporadna
CeV Zvoneček
Mgr. gaBRieLa
DOBRUSKá

Centrum
ekologické výchovy
Zvoneček
Březovská 382
252 46 Vrané nad Vltavou
Telefon: 257 762 036
E-mail: info@cev-zvonecek.cz
Web:

www.cev-zvonecek.cz

chleba i pečivo bez lístku za normální
cenu.
Ta doba trvala 6 let.
Také ve Štěchovicích zavřeli několik
lidí, mezi nimi i Vojtu Pobudu. A také
moji spolužačku Máňu Dostálovou, rozenou Ašermanovou. Vojta i Máňa koncentrák přežili a v květnu 1945 se vrátili.
Máňa později bydlela ve Frenštátě pod
Radhoštěm, navštěvovaly jsme se, byly
jsme jako sestry. Bohužel, již zemřela.
/pokračování příště/

DůlEžiTÉ

UPOZOrNĚNí,
vydané
čErVENýM KřížEM
a záchrannými
organizacemi:

Záchranáři a řidiči ambulance
si všimli, že u dopravních nehod má většinazraněných
u sebe mobilní telefon.
u zraněných osob, se kterými
nelze komunikovat, zásahové
síly neví, koho by měli
z dlouhého seznamu adres
kontaktovat.
řidiči a lékaři záchranné
služby tedy navrhli,
aby každý zadal do svého
adresáře v mobilu osobu,
kterou je třeba kontaktovat
v nouzovém případě,pod
jednotnou zkratku.
Mezinárodně
uznávaná zkratka je:

iCE

= in Case of Emergency.
(pro případ záchrany)
Pod touto zkratkou
zaznamenejte telefonní číslo
osoby, která bude v případě
nouze kontaktována policií,
hasiči či první pomocí.
Pokud chcete kontaktovat
více osob, potřebujete
iCE1,iCE2,iCE3 atd.
Pošlete prosím toto hlášení
všem kamarádům a známým,
aby tato zkratka
nalezla celosvětové
uplatnění.
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MultIFunkční centruM

Festivalové Matiné
Druhý Štěchovický festival tance, hudby a divadla – tentokrát
s podtitulem „nejen pro děti“ se za hojné účasti diváků všech
generací odehrál 16. – 17. června v Multifunkčním centru.
viděli jsme exhibice dětí z taneční školy, hudebně-pěveckého
souboru Meloďáček i prezentace výtvarné a Divadelní dílny.
Víkendu vládlo umění a tropické teploty. Sobota patřila maratonu
štěchovických i slapských tanečních kurzů babydancing a Juniordancing, nabitý program zpestřilo i vystoupení kurzu Streetdance.
V neděli si svůj veřejný debut odbyli ti nejmladší, totiž zpěváčci
a muzikanti z Meloďáčku. obrázky z výstavy absolventů Výtvarné
dílny, nazvané Pole módy, si návštěvníci MFC mohli prohlédnout
během celých prázdnin. Divadelní dílna sehrála komediální detektivku Jak bublá nina
ina a zavedla tak své diváky na kouzelnickou
show. S novou tvorbou mohou děti začít opět od října v kurzech
Taneční, umělecké a tvůrčí školy Štěchovice.
text a foto: DANA BeNešOVá-trČkOVá
OV
OVá
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Dostavba Mš
v plném proudu

BlahOPřEJEME
na našich stránkách všem,
kteří dosáhli významného
životního jubilea:

JUBilaNTi
červenec 2012

Růžičková Jiřina
Schejbalová Anna
Kostkubová Marie
Jelínková Růžena
Knotek Milan – kulatiny
Břicháček Arnošt
Volfová Bedřiška

srpen 2012
Marková Marie
Petrák Václav
Dupalová Marie
Drahošová Věra – kulatiny
Polívka Vlastimil – kulatiny
Šebková Hanna
Zika Václav
Rožníček Jaroslav
Koppová Libuše
Suchomel Josef
Široká Marta
Frouzová Dagmar
Halašová Jarmila – kulatiny

Vítaní budou
tito občánkové
narození v měsíci:

DIgItální tIsk

kopírování černobíle i barevně
do formátu a3 (420 x 297 mm)
malonákladové tisky
za výhodné ceny!!!

Vyšší náklady oFseteM
černobíle i barevně (650 x 480 mm)
252 07 Štěchovice
hlavní 121
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štěchovice

 602 289 772

vamb@volny.cz

listopad:
Kopečný Tadeáš
Únor:
Dolejš Oliver
Komzáková Lucie
Březen:
Zrnová Pavlína
Fárová Ema
Duben:
Koblová Anežka
Květen:
Benetka David
červen:
Müllerová Amélie
Müllerová Julie

Již nyní probíhá zápis do

na Hradišťku,
která se otevírá

3. září 2012
Tel.: 775 670 392

www.JAZYKYLEHCE.cz
Výuka ANGLICKÉHO,
FRANCOUZSKÉHO
a ŠPANĚLSKÉHO jazyka
Individuální a tvořivý přístup
Firemní výuka  Slapy a okolí
Bližší informace na: www.jazykylehce.cz

721 459 917 

NABídKA ŠKOLY LUNdONIA s.r.o.
2012 / 2013

Nově pro vás připravujeme pestrou nabídku kroužků pro různé věkové kategorie!
V naší nabídce pro nový školní rok naleznete například:
 dRAMATICKÝ KROUŽEK pro žáky 1. – 4. tříd
 dRAMATICKÝ KROUŽEK pro žáky 5. – 9. tříd
 CVIčENí MAMINEK S dĚTMI – věk 1,5 roku – 4 roky
 ANGLIčTINKA PRO NEJMENŠí od 3 do 6 let – bez rodičů
 ANGLIčTINKA PRO NEJMENŠí od 3 do 6 let – s rodiči






čESKO-ANGLICKÉ ZPíVÁNKY 1 od 1 do 2 let
ANGLICKÉ ZPíVÁNKY – pokročilí J od 2 do 4 let
ASTRONOMICKÝ KROUŽEK pro žáky 5. – 9. tříd
TVOŘIVÝ SVĚT – pro děti od 5 do 7 let



KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY ZŠ v prostorách Lundonia davle:
délka kurzu: 28 týdnů (celoroční kurz), skupina 4 – 10 žáků

Cena kurzu pro 1. stupeň 45 minut: 3 150 CZK  Cena kurzu pro 2. stupeň 60 minut: 3 450 CZK
 Anglický jazyk pro 1. třídu + učebnice zdarma,

 Anglický jazyk pro 4. – 5. třídu + učebnice zdarma, 45 minut

– český lektor – 1 x 45min – pravděpodobně v úterý odpoledne
– povede Eva Machová
 Anglický jazyk pro 6. – 7. třídu + učebnice zdarma,
60 minut – český lektor – 1 x 60 minut
 Anglický jazyk pro 8. – 9. třídu + učebnice zdarma,
60 minut – český lektor – 1 x 60 minut
 Konverzace v AJ pro 7. – 9. třídu - materiály zdarma, 60 minut

45 minut – český lektor – 1 x 45 minut
– pravděpodobně v úterý odpoledne
– povede Eva Machová

 Anglický jazyk pro 2. - 3. třídu + učebnice zdarma,
45 minut – český lektor – 1 x 45min
– pravděpodobně v úterý odpoledne
– povede Eva Machová

KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY ZŠ v prostorách Lundonia davle:
délka kurzu: 28 týdnů (celoroční kurz), skupina 4 - 10 žáků

Cena kurzu pro 1. stupeň 45 minut: 3 150 CZK  Cena kurzu pro 2. stupeň 60 minut: 3 450 CZK
 KURZY S čESKÝM LEKTOREM I ROdILÝM MLUVčíM,

KURZY PRO MATURANTY

který ale hovoří česky a má zkušenosti s výukou!!!

Příprava ke státní maturitě

 ŠJ pro 7. – 9. třídu začátečníci – učebnice zdarma, 60 min
– rodilý mluvčí, hovořící česky

 ŠJ pro 7. –

v prostorách Lundonia davle:

9. třídu mírně pokročilí – učebnice zdarma, 60min
– rodilý mluvčí, hovořící česky

1 x 120 minut týdně – kombinace gramatiky
a tématických konverzačních okruhů

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO dOSPĚLÉ – v prostorách Lundonia davle:
délka kurzu: 14 týdnů (1 semestr), skupina 4 – 8 studentů

Cena kurzu – 90 minut: 3 450 CZK  Cena kurzu – 60 minut: 3150 CZK
 Anglický jazyk pro úplné začátečníky – český lektor – 1 x 90 minut
 Anglický jazyk pro věčné začátečníky – český lektor – 1 x 90 minut
 Anglický jazyka pro mírně pokročilé – český lektor – 1 x 90 minut
 Anglický jazyk pro středně pokročilé – český lektor – 1 x 90 minut

 Anglická konverzace pro odvážné pokročilé začátečníky
– 1 x 60 minutut

 Anglická konverzace pro mírně až středně pokročilé – 1 x 60 minut
 Anglická konverzace pro středně a více pokročilé – 1 x 60 minut

KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA PRO dOSPĚLÉ – v prostorách Lundonia davle:
délka kurzu: 14 týdnů (1 semestr), skupina 4 – 8 studentů

Cena kurzu – 90 min: 3 450 CZK  Cena kurzu - 60min: 3 150 CZK
 Španělský jazyk pro úplné začátečníky
– český lektor – 1 x 90 minut – povede Jana Bartůňková
 Španělský jazyk pro středně pokročilé

 Španělský jazyka pro mírně pokročilé - český lektor
– 1 x – český lektor – 1 x 90 minut – povede Jana Bartůňková
1 x – český lektor – 1 x 90 minut – povede Jana Bartůňková

BLIŽŠí INFORMACE SE dOZVíTE NA NAŠEM WEBU:

www.lundonia.cz

S VAŠI MI dOTAZY SE NA NÁS OBRACEJTE: eva.mach@lundonia.cz

Zahájení výuky: v týdnu od 8. října 2012
ŠKOLA LUNdONIA – Areál ZŠ davle

TĚŠíME SE NA VÁS!
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