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 EDITORIAL
Spoluobčané a čtenáři,
zpravodaj Štěchovické proudy, věřím, že
většinou oblíbený, vychází v této grafické
podobě již tři roky. Na prahu toho letošníhopro upřesnění – čtvrtého, přicházím popřát
všem pevné zdraví, štěstí a duševní svěžest.
Našemu zpravodaji přeju, aby co nejlépe
rovnoměrně plnil funkci zpravodajskou
i publicistickou, zkrátka bavil. Byl i nadále
netrpělivě očekávaný jako zdroj informací,
postřehů či oprávněné kritiky. Nekončil bez
přečtení v kontejneru tříděného odpadu-

lepší případ, nebo v kamnech – horší případ.
Věřím, že společně s redakční radou a také
s vámi vážení čtenáři, najdeme dostatek
zajímavých témat pro všechny.
Co tedy v prvním letošním čísle stojí za
pozornost? Těm, kterým nedal v minulosti
klidně spát stav pitné vody v Masečíně je
určen k prostudování Protokol VHS Benešov
o zkoušce pitné vody, veřejné zásobení, ze
dne 3. 1. 2013 na straně 2. Zvýšení poplatku
za shromažďování, třídění a svoz odpadu
platné v roce 2013 – na straně 3. Informace
o zřízení oplocení obory na katastru obcí

Slapy a částečně katastru Velká Lečice společností Altstaedter Investments se na první
pohled netýká přímo trvale bydlících ve
Štěchovicích, Masečíně, Třebenicích. Varování před možným omezením vstupu
a pohybu návštěvníků v tomto prostoru je
na straně 5. Ten kdo rád řeší slovní úlohy
z matematiky si jistě rád otevře zpravodaj
na straně 13.
Jen příjemné chvilky se ŠTĚCHOVICKÝMI
PROUDY vám přeje za redakci
Josef Zázvorka

 Z Úřadu

Farmářské trhy

Městys Štěchovice vyhlašuje poptávku na provozova-

tele farmářských trhů ve Štěchovicích. Farmářské trhy se budou konat od 15. 3. 2013 do 27. 9. 2013 vždy v pátek od
8 do 17 hodin na místním parkovišti u autobusového nádraží. Zájemci mohou své nabídky s informacemi o realizaci trhů zasílat do 28. 2. 2013 na adresu úřadu městyse.
O vhodném uchazeči rozhodne rada městyse. Zadavatel
si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče bez udání
důvodu.

Poděkování...

Chci poděkovat všem, kdo se podíleli
na Masopustním veselí ve Štěchovicích,
všem kdo se zúčastnili jako organizátoři,
účastníci průvodu a zároveň personálu mateřské školy, který dlouho do noci
nebo spíše do časného rána za pomoci
svých manželů či přátel připravili pro
masopustní rej zabijačkové hody.
Nechtěl bych někoho opominout jmenovitě, ale někoho jmenovat musím a to
paní Jarku Markovou coby neúnavného
organizátora a entuziastu, její tým již
zmíněné školky, dále pány Jardu Andrleho, Zdeňka Novotného, Vladimíra Bureše, paní Kulhánkovou a Rožníčkovou ,
a mnoha dalším, které nejmenuji a tímto
se jim omlouvám.
V neposlední řadě patří dík spolku
Vltavan, který celou akci vzal pod svá
ochranná křídla klubovny a aktivně na
veselici spolupracoval. Myslím, že to byl
dobrý příklad spolupráce více lidí z různých spolků a různého věku.
Přeji všem do příštího ročníku mnoho
úspěchů a trpělivosti, více otevřených
domovů a větší účast spoluobčanů.
Veliký dík všem,
Miloš Čapek

Od 14. 1. 2013
je otevřena

NOVÁ LÉKÁRNA
ve Štěchovicích,
ulice Krátká 109

Provozní doba DM lékárna:
denně od 8 do 19 hodin
sobota od 8 do 12 hodin
neděle zavřeno

tel.: 606 340 580

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ
A ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚCHOVICE

Zveřejnění návrhu zadání územního plánu Štěchovice
a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí
v kanceláři úřadu územního plánování MěÚ
Černošice, Riegrova 1209, Černošice


úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, v úřední dny:
 pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
návrh zadání zveřejněn způsobem umožňující
 dálkový přístup na adrese
http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemniplanovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/
projednavane/
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 Z Úřadu

VOLNÝ POHYB PSŮ V OBCI
Na základě opakujících se stížností od občanů z různých míst našeho městyse
bychom rádi připomněli majitelům psů (především většího vzrůstu), že existuje obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice, již z roku 2005, „o udržování
čistoty a pořádku“, která jasně stanovuje pravidla pro volný pohyb psů po obci.
Žádáme majitele, aby respektovali znění této vyhlášky, a přinášíme výňatek,
který připomíná výše uvedená pravidla.
Zdůrazňujeme zároveň odklízení fekálií,
přestože to by mělo být pro majitele
psů pravidlem! Nejvíce stížností přichází z Masečína. Již v základním ustanovení vyhlášky (čl. 1) je dáno, že „udržování čistoty, pořádku a kulturního vzhledu obce (městyse) je povinností všech
osob… Všechny tyto osoby musí dbát
na udržování čistoty a pořádku zejména
na veřejných místech, jakož i na vlastních nemovitostech“. V článku 4., odst.
1 písm. d) se dočtete, že „volné pobíhání psů, drůbeže a jiných hospodářských

Oznámení
o zahájení
zkušebního
provozu

nové
úpravny
vody
Masečín
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Z důvodu překročení
normové hodnoty
dusičnanů ve veřejném
vodovodu zásobujícím
obec Masečín byla
v Masečíně
nainstalována nová
vodárenská
technologie,
která s vysokou
účinností snižuje obsah
dusičnanů
pod povolenou
hygienickou normu.
Voda ve veřejném
vodovodu splňuje
hygienické požadavky
a normy pro pitnou
vodu.

zvířat po veřejných prostranstvích a komunikacích je jasně zakázáno“. Dále se dozvíte v odstavci 8., že „osoba
doprovázející psa nebo jiné zvíře je povinna dbát, aby nepoškodilo ani neznečistilo veřejné prostranství a zařízení;
eventuální výkaly zvířete je povinna neprodleně odstranit“. V článku 9. se podrobně dozvíte, jaký je postup v případě
nedodržování vyhláškou daných pravidel
– článek SANKCE.
1. „Osobami oprávněnými k provádění kontroly plnění této vyhlášky jsou
členové zastupitelstva městyse, pracovníci úřadu a osoby pověřené úřadem“.

2. „Porušení ustanovení této vyhlášky
bude posuzováno jako PŘESTUPEK podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších změn a předpisů“
3. „Za PŘESTUPEK podle odst. 2 lze uložit pokutu do výše 30 000 Kč v některých
případech až do 200 000 Kč“. Celá vyhláška je k nahlédnutí na webových stránkách městyse
/www.stechovice.info/file.php?nid
=10017&oid=2173076/
Nedopusťte, aby se vaši spoluobčané
báli vycházet ven, zvláště s malými dětmi. Jako majitelé psů máte jasně dané
povinnosti.

Z obce 

volba prezidenta

Výsledky
I. kolo

Kandidát

Štěchovice Třebenice

Masečín

Celkem

Roithová Zuzana

28

5

12

45

Fischer Jan

88

19

43

150

Bobošíková Jana

17

0

2

19

Fischerová Taťana

17

9

7

33

Sobotka Přemysl

29

6

5

40

Zeman Miloš

104

15

38

157

Franz Vladimír

43

4

13

60

Dienstbier Jiří

94

16

21

131

Schwarzenberg Karel

209

44

95

348

Počet
zúčast.
voličů

Procento
účastí

Štěchovice

629

68,0

Třebenice

119

75,8

Masečín

236

70,4

Celkem

984

69,4

Okrsek

Štěchovice

Třebenice

Masečín

Celkem

Zeman Miloš

233

47

74

354

Schwarzenberg Karel

386

65

151

602

Počet
zúčast.
voličů

Procento
účastí

Štěchovice

624

67,1

Třebenice

112

70,9

Masečín

227

65,2

Celkem

963

67,1

Okrsek

Poprvé v polovině prosince 2012
byla z iniciativy několika nadšenců
z TJ Sokola Masečín již druhým rokem zahájena příprava ledové plochy na hřišti v Masečíně. Bohužel po
vánoční oblevě se muselo v polovině ledna začít s poléváním znovu.
Přestože mrazy nebyly tak silné jako
v loňském roce, podařilo se partě
dobrovolníků z řad občanů, i dětí,
vytvořit solidní vrstvu ledu. Pár týdnů bylo kluziště zdarma k dispozici
všem, kteří vytáhli ze skříní brusle,
hokejku či termosku. Dobrovolníkům, kteří se pravidelně po celou
dobu starali o údržbu včetně večerního úklidu a nočního polévání.
DĚKUJEME.

Poplatek

za odpad 2013

Poplatek za odpad za kalendářní
rok 2013 činí 800 Kč. Každé fyzické
osobě, která má v obci trvalý pobyt,
náleží úleva 200 Kč.
Poplatek je splatný ve dvou 50%
splátkách

k 31. 3. a 30. 9. 2013.
Č.ú. 388034329/0800

II. kolo
Kandidát

Poděkování
masečínským
dobrovolníkům
za veřejné
bruslení

Pro bankovní převod použijte následující variabilní symbol (VS):
Štěchovice
Třebenice
Masečín

1337
2337
3337

Rozlišení:
trvale hlášené osoby ................. 1
chaty, rodinné domy bez trvale
hlášených osob ......................... 9
Trojčíslí čísla popisného nebo čísla
evidenčního 001 – 999

VS dle lokality např. 1337/1/999
vkládejte prosím bez lomítek
– tzn. např. 13371999
Děkujeme.
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 Z obce

Masopust 2013

... přesto , že se ráno nechtělo z postelí, přesto, že lezavá zima vtírala se pod
kostýmy , přes veškeré překážky skupina nadšenců vyrazila do ulic našeho
městyse pokračovat v loni obnovené tradici. Chtěla bych poděkovat všem, kteří do této akce jdou spolu se mnou srdcem , nezištně a s určitou dávkou odvahy.
Masopustní průvod se totiž nechodí, ten se hraje a k tomu je potřeba stále hledat nové talenty, kteří rozšíří řady těch již osvědčených. Masopustní průvod má
svůj scénář a v této oblasti ještě potřebujeme lehké doladění.
Takže na závěr – díky Kecale, Turku,
Naším hlavním cílem je předat dalším
generacím něco velmi důležitého, co je Mládenče ,Paňáco, Medvěde, Řezníku,
významem Masopustu a to je symbol Nevěsto, Ženichu, Bábo v nůši, Králi na
soudržnosti a umění se radovat , umět si koni, Harmonikáři, Kominíku, Cikánko,
popřát hojný rok a umět přání přijmout Selko, Doktore, Policajte, Slamáku, Báa poděkovat. A je dobře, že jsou rodiny bo s perníčky..., díky všem ostatním mas, které se neobracejí k tradici zády a ne- kám a všem, kteří se podíleli na organichápou návštěvu masopustních masek zaci.
Masopust 2013 se vydařil
jako žebrání, ale naopak jsou potěšeni ,
že jim ústřední masky popřejí vše dobré.
- AŤ ŽIJE MASOPUST 2014
Mají, tak jak vždy bylo zvykem, připraveZa organizační tým
no pro masky pohoštění a účastní se maJaroslava Marková
sopustních taškařic před svým domem.
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 informace

Železná opona (vlastně obora) Slapy
Dne 19. 12. 2012 bylo zastupitelstvo obce seznámeno se záměrem spol.
Alstaedter Investments na realizaci obory Slapy. Na zasedání o záměru
nebylo hlasováno. A o jaký záměr se jedná? Jde v něm o oplocení 1/3
katastru obce Slapy a malé části k. ú. Velká Lečice:
Pro realizaci obory spol. Alstaedter chybí údajně realizovat pouze oplocení lesa
k čemuž je vyžadováno udělení výjimky
ze stavební uzávěry, jinak by obec ani
veřejnost neměla k záměru žádnou možnost vyjádření.
Že je v lese za silnicí připravován záměr obory jsem zaslechl již před časem,
předložený projekt mě svým rozsahem
ovšem šokoval. Zástupci spol. Alstaedter na zastupitelstvu prezentovali navrženou oboru jako veřejně přístupnou
a otevřenou (vstupy jsou na plánku
označeny panáčkem) což považuji za výsměch vzhledem k jejich počtu – 6 na cca
13 km plotu.
Jako výhodu a zdůvodnění potřeby
obory uvedli zástupci spol. Alstaedter
uzavření především černé zvěře do obory a tím redukci jejích počtů mimo oboru
a zmenšení škod touto zvěří páchaných
včetně snížení počtu dopravních nehod

na silnici. Obora by měla být zaměřena
na odchov kvalitní zvěřiny – cenných
kusů.
Na zasedání zastupitelstva 17. 1. 2013
bylo následně po diskusi zastupitelů
a zástupců spol. Alstaedter udělení výjimky ze stavební uzávěry zamítnuto.
S realizací projektu v uvedeném rozsahu nesouhlasím a to z následujících
důvodů:
Jako hlavní hodnotu krajiny v ČR a zejména v okolí Slap považuji její prostupnost a zatím alespoň částečnou volnost,
která se zejména v blízkosti větších měst
snižuje. Toto hledisko není vázáno pouze na vztah obyvatel a krajiny, ale i všech
složek přírody, pro které je fragmentace
krajiny antropogenními prvky velmi nežádoucí. Zvýšení prostupnosti krajiny je
pevně zakotveno i v zadání Územního
plánu obce Slapy. Považuji navrženou
oboru zcela v rozporu s těmito zásada-

mi, které jsou pro mne, mou rodinu a lidi
které znám důležitější než pár rozrytých
trávníků.
Ačkoliv zástupci spol. Alstaedter deklarovali oboru jako přístupnou, tuto přístupnost není možno nijak garantovat
a řada zkušeností z ČR dává předpoklad,
že pohyb veřejnosti bude v oboře postupně omezován až zamezen (doporučuji google).
V oborách dochází nahromaděnou
zvěří k devastaci přirozených přírodních
prvků (prokázáno, www.cenia.cz/eia).
Dotazoval jsem se zástupců spol. Alstaedter na navržený rozsah obory – zda
jsou k navrženému územnímu rozsahu
obory nějaké podklady či metodika vycházející např. z počtu zvěře. Není, rozsah je určen pravidlem – oplotíme prostě celý les, když je náš.
Doufám, že vám osud volného
prostoru a pohybu v našem okolí není
lhostejný.
Tomáš Rosenberg,
zastupitel obce Slapy
(rosa.tom.sla@gmail.com)
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 Škola

Zlepšování podmínek ve vzdělávání
Na základě zjednodušené žádosti o finanční podporu z OP VK rozhodlo MŠMT
dne 1. 11. 2012 o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zlepšování podmínek ve vzdělávání na ZŠ Štěchovice“, jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší základní
škole. Zahájení projektu proběhlo 1. 1. 2013 a doba jeho trvání je stanovena
na 30 měsíců, tedy do 30. 6. 2015.
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude
dosaženo metodickým vzděláváním v rámci aktivity I/3 s názvem Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků
základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti a podpůrnými kurzy
pedagogických pracovníků – aktivitou
II/4 s názvem Roční jazykové kurzy pro
učitele cizích jazyků v ČR. Dále tvorbou
a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce prostřednictvím
aktivit I/2 s názvem Inovace a zkvalitnění
výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, III/2 názvem Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT, II/2 s názvem Inovace a zkvalitnění
výuky směřující k rozvoji výuky cizích
jazyků, III/1 individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií, V/2
s názvem Inovace a zkvalitnění výuky
v oblasti přírodních věd. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních
tématech budou probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin
v rámci aktivity V/1 s názvem Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje
přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických
činností žáků ve výuce přírodovědných
předmětů, IV/1 s názvem Individualizace
výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních
škol. Snížení výskytu rizikového chování

u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu
ke vzdělávání bude v projektu podpořeno aktivitou VII/2 a názvem Zapojení
asistenta pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP.
Celkem naše škola postupně získá finanční podporu ve výši 1 190 101 Kč. Tyto
finanční prostředky budou využity na:
 Vytváření sad vzdělávacích materiálů
(finanční podpora přípravy pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu)
 Vytváření digitálních učebních materiálů (finanční podpora přípravy peda-

gogických pracovníků na vyučovací
hodinu)

 Proškolení celého pedagogického sboru v oblasti mediální výchovy (teorie
a praxe MV v rámci povinného před-

mětu, volitelný kroužek, tvorba školního časopisu, webových stránek)
 Vzdělávání pedagogických pracovníků
ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti žáků, tvorba DUM
 Roční jazykový kurz pro učitele anglického jazyka
 Plat asistenta pedagoga s úvazkem 0,5
na dobu 2 školní roky
 Nákup IT – pevné PC, interaktivní tabule, vybavení interaktivní jazykové
učebny, případná revize internetového připojení a jeho rekonstrukce, SW
 Nákup fotoaparátů a videokamery
Celý projekt jsme zahájili vzděláváním
pedagogických pracovníků dne 31. ledna. 2013, kdy se pedagogové seznamovali s různými formami a metodami výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (učitelky I. stupně)
a dále s pravidly a postupy při vytváření
digitálních učebních materiálů – DUM
(všichni učitelé).
V současné době probíhá příprava
podkladů pro výběrové řízení na dodávku ICT v rámci projektové žádosti.
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Mgr. Hana Králíková
ředitelka školy
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několik slov o naší škole
V minulém povídání o škole jsme se zmiňovali o soutěži, jejímž výsledkem mělo
být nové logo školy. Chtěli jsme, aby propojovalo symboliku vzdělání se symbolikou naší obce. A vítězný návrh tento požadavek velmi úsporným a vkusným
způsobem splňuje. Úhloměr jako most, tužka jako řeka. Slovy klasika – vícero
netřeba. Autorem přitom není nikdo z dospělých, i ti se totiž soutěže zúčastnili,
ale žák osmé třídy naší školy – Jirka Svoboda.
Definitivní grafické zpracování, při
plném zachování podoby návrhu, pro
školu zdarma, jako sponzorský dar, zajistil pan Jan Matoušek, fotograf pracující v reklamě. Děkujeme.
V polovině ledna proběhl na naší
škole Den pootevřených dveří.
Kdokoliv měl zájem, mohl nahlédnout. Akce trvala celý den a celý
den také chodili návštěvníci, pro
které byl připraven bohatý program. Oproti předchozím letům
přišli v daleko větším počtu – babičky, dědové, rodiče i sourozenci
našich žáků. Zajímali se, jak se učí,
co je to vlastně interaktivní tabule,
jak vypadá práce v kroužcích, které děti navštěvují po vyučování.
A někteří - jak vypadá škola, kam
přivedou děti k zápisu.
Ten se pak konal dne 30. 1. 2013.
Přišlo 32 budoucích prvňáčků a přijati byli všichni. Skutečný počet
však bude znám až poté, co budou vyřízeny případné žádosti o odklad povinné
školní docházky, na jejichž podání mají
rodiče stanovený termín 31. květen. Definitivní číslo nám prozradí teprve první
školní den nového školního roku.

31. ledna si žáci, jako každý rok od dob
Marie Terezie, odnesli domů pololetní vysvědčení. Tentokrát si ho vyzvedli

ne poslední, jak bývá zvykem, ale hned
první hodinu. A získali tak den volna
k prázdninám navíc.
Pro učitele to však neznamenalo nic
podobného; den plni nadšení strávili
celodenním proškolením v oblasti vytvá-

Když jsem poprvé viděl letáček se soutěží o logo
školy, bylo mi jasné, že do toho musím jít. První moje
myšlenka byla, že chci, aby po mně na téhle škole
něco zůstalo. Samozřejmě mě také lákala finanční
odměna, ale koho ne. Měl jsem několik nápadů, tak
jsem je prostě nakreslil na papír. Ale potom jsem si
uvědomil, že se musím držet zadání, a mimo symboly Štěchovic do loga zakombinovat i nějaké symboly
školy.
Seděl jsem, koukal na svých pár kreseb a přemýšlel, jaký symbol školy by se hodil k nějaké mojí
kresbě. Pak mě napadlo, že most Edvarda Beneše se trochu podobá úhloměru. A jak mě napadla modrá pastelka jako Vltava? To už ani nevím…
Pak už jsem jen zkoušel, jak bude logo vypadat
v černobílém provedení. Tím jsem vyřadil ze svého výběru loga s lípou Svobody či se štěchovickou přehradou. Upřímně se dodnes divím, že můj
nápad nenapadl i někoho jiného. Můj recept zní
–držet se zadání. A to nejenom při tvorbě školního
loga.
Jiří Svoboda, žák 8. třídy

ření digitálních učebních materiálů. Získané poznatky uplatní při naplňování
cílů projektu „Zlepšování podmínek pro
vzdělávání na základní škole“.
Nové pololetí bylo zahájeno netradičně. Z iniciativy kulturní a sociální komise
Městyse Štěchovice se v tělocvičně školy
uskutečnil slavnostní akt vyhlášení všech
žáků 2. stupně a 5. ročníku 1. stupně (v tomto ročníku přestává být
škola hrou a začíná jít do tuhého),
kteří dosáhli svými schopnostmi,
ale především pílí na vyznamenání, či jiným způsobem důstojně
reprezentovali naši školu - bylo jich
celkem 43. A děti, jak se ukázalo,
vzaly tuto událost opravdu vážně.
Bylo to poznat nejen na jejich chování, ale i na tom, jak přišly ten den
do školy oblečeny. Obleky u chlapců a společenské šaty u děvčat nebyly výjimkou. Vynikajícím žákům
pogratulovala paní Jaroslava Marková a starosta obce Miloš Čapek,
který se akce také zúčastnil. Každý
z vyznamenaných žáků obdržel diplom a volnou vstupenku do kina.
Začátek kalendářního roku byl
tedy dost hektický. Ani jsme se nenadáli a už jsme v druhém pololetí. No nic,
jedeme dál.
Mgr. Milan Strnad
zástupce ředitelky
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Prevence na Základní škole Štěchovice
V tomto školním roce proběhla již celá řada preventivních
programů (a další samozřejmě plánujeme). Některé akce jsou
skutečně preventivní, jinými reagujeme na aktuální potřeby
žáků a situace, které vznikají někdy z hodiny na hodinu.
Postupně byla většina tříd prostřednictvím programu Zdravá Pětka Nadačního fondu Albert seznámena zábavnou a interaktivní formou se zásadami
zdravého stravování. Cílem pořadu je
motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a k jejich přirozené implementaci do životního stylu. Názorně je připravena i zdravá svačinka…
Třídy, na něž se ještě nedostalo, přijdou
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na řadu v průběhu
března.
Žáci osmého a devátého ročníku absolvovali besedu s panem Hornychem, který je seznámil s problematikou onemocnění virem HIV, s nímž sám deset let žije.
Plánujeme s ním i pásmo besed o drogové závislosti.
V prvním únorovém týdnu se osmáci
a deváťáci setkali s policejním tiskovým
mluvčím Zdeňkem Chalupou, který je
podrobně informoval o trestní odpovědnosti mládeže. Zhlédli také skutečnými příběhy inspirovaný film Zpackané
životy, který je (dle jejich reakcí) zaujal,
v mnohém překvapil a místy i šokoval.
Do konce školního roku proběhnou
preventivní besedy s panem Chalupou
napříč oběma stupni převážně se zaměřením na šikanu (nebo dle potřeb jednotlivých tříd).
Před několika dny navštívili někteří
starší žáci představení v Divadle U Hasičů.
Emeritní policejní rada Miloslav Dočekal
zde hovořil na téma „Šikana, kriminalita,
drogy – obrana a prevence“. V průběhu
dubna se další skupina vypraví tamtéž

na pořad psychologa Ivana Doudy „Drogy, nebo aktivita“, což by mohlo být také
inspirující…
Mgr. Klára Budilová,
školní metodik prevence
sociálně patologických jevů

Zápis budoucích

prvňáčků

30. LEDNA 2013
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SPMP ČR Centrum služeb Hvozdy
Život na Hvozdech

V září 2012 jsme v Centru služeb Hvozdy vstoupili do poslední části roku 2012
s nelehkými úkoly:



Připravit a zaregistrovat obecně
prospěšnou společnost s názvem
Centrum sociálních služeb Hvozdy, která se v souladu s legislativními změnami
stane nástupkyní a pokračovatelem dosavadního občanského sdružení. Tento
úkol se podařil a v prosinci 2012 byla nová společnost zaregistrována. V 1. pololetí 2013 nás čekají úkoly spojené s převodem služeb, zaměstnanců a klientů
na tuto společnost a likvidace občanského sdružení.



Rozšířit naši činnost o dvě nové
služby, které bychom měli začít realizovat od ledna 2013 – odlehčovací
službu a nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež. Obě služby se nám podařilo
na KÚ Středočeského kraje zaregistrovat
a podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu ČR.



Rozvíjet dosavadní služby, které
máme zaregistrované, tedy týdenní
stacionář, sociálně terapeutické dílny,
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi a odborné sociální poradenství.
Rovněž na tyto služby jsme zpracovali
a podali žádost o dotaci ze státního rozpočtu ČR.
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Dobrovolnický den s DHL

Dobrovolnický den ČSOB
Kromě výše zmíněných strategických
úkolů jsme uskutečnili mnoho akcí, které
zkvalitňovaly život našich klientů zejména v týdenním stacionáři. Byly to nejrůznější výlety jako např. do Svíčkárny
v Šestajovicích, kde jsme se seznámili
s výrobou svíček, sami si jich několik vyrobili a také si mohli ty nejkrásnější zakoupit.
S klienty jsme navštívili divadlo ABC,
kde jsme zhlédli úspěšný muzikál M.Davida Andílci za školou. Milým zážitkem

bylo i setkání s představitelem jedné
z hlavních rolí Ondřejem Havlem, který
přislíbil i svoji návštěvu na Hvozdech.
Nejvíce akcí nás čekalo v předvánočním čase, kdy jsme se například zúčastnili Mikulášské zábavy v Pivovaru v Davli, kam nás pozvali přátelé z CHB Portus
Slapy. Sami jsme potom ve spolupráci
s naším významným sponzorem firmou
DHL uspořádali Mikulášskou besídku
spojenou s módní přehlídkou, vystoupením nedávno založeného pěveckého
sboru Hvozďáček, ukázkami společenských tanců (od října se naši klienti učí
základy společenského tance) a samozřejmě také nezbytnou návštěvou Mikuláše, čertů a andělů s nadílkou.
S výrobky naší sociálně terapeutické
dílny jsme se také zúčastnili Vánočních
trhů na Středočeském kraji. Dále jsme
uspořádali výlet do Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě na program
Vánoční stodola, kde jsme viděli peklo
a nebe s živými postavami, staročeské
stromečky a betlémy a mohli si vyrobit
svůj vánoční dárek.
Konec roku jsme zakončili vánočním
setkáním zaměstnanců CS Hvozdů s klienty týdenního stacionáře, jehož součástí byla i vánoční nadílka, kterou jsme
mohli zajistit jen díky dárkům od mnohých sponzorů, kterým patří naše velké
poděkování.
Na závěr tohoto článku se chci zmínit
o tzv. dobrovolnických dnech na Hvoz-

hvozdy 

dech, které již mnoho let organizujeme.
Zapojují se do nich významné firmy jako
např. DHL, ČEZ, E.On, ČSOB. Dobrovolníci nám pomáhají zejména s údržbou
našeho areálu, hrabou listí, sekají dřevo, upravují terén zničený kanci, natírají ploty, myjí okna na domcích klientů
i na hlavní budově, vysekávají zarostlá
místa apod. Kromě vlastní práce za největší přínos dobrovolnických dnů považujeme možnost představit naše zařízení
lidem z jiného regionu a příležitost pro
naše klienty seznámit se s novými lidmi,
společně s nimi pracovat a povídat si
s nimi. Dobrovolníci sami mají zájem se
setkat s klienty, hovořit s nimi a zapojit je
do dobrovolnické práce.

Mikulášská nadílka

V Čechově stodole

Romana Čandová
Vedoucí TS a STD

Pěvecký sbor

Výroba svíček

Taneční mazurka
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MULTIFUNKční centrum
Multifunkční centrum Štěchovice, Prof. Lista 393, 252 07 Štěchovice
Tel. 242 413 685, www.mfcstechovice.cz, e-mail: mfc.stechovice@seznam.cz

Jaké jsou plány v MFC v roce 2013 ?
Novoroční oslavy už jsou nenávratně pryč a je čas dívat se dopředu. Co je nového a co se připravuje v roce 2013 se nyní pokusíme v několika větách zrekapitulovat :
Po určitých potížích s elektroinstalací festivalem outdoorových filmů – předv prvním patře Multifunkčního centra pokládá se projekce cca 6 nejlepších, posdělujeme, že je zrekonstruováno osvět- rotou festivalu vybraných filmů (předpolení v posilovně a v Klubíčku Štěchovice. klad konání 9. 3. 2013)
Především návštěvníkům posilovny se
Podařilo se nám s firmou Bontonfilm
za přechodně snížený komfort na konci uzavřít smlouvu na projekce filmů v sále
minulého roku omlouváme.
MFC a tak novinkou, kterou pro letošNávštěvníkům MFC nabízíme nově mož- ní rok plánujeme je nedělní dopolední
nost používat k úhradě služeb nabízených promítání pohádek pro děti (rodiče mají
MFC dárkové poukázky UNIŠEK, UNIŠEK+ právo si také odpočinout
) a večera Cadhoc. Informace o způsobu a možnos- ní promítání filmů (nejen pro dospělé)
tech použití těchto poukázek obdržíte v rámci Kinokavárny MFC. Seznam prov recepci MFC nebo u vedoucího areálu. mítaných filmů zveřejníme v nejbližších
V únoru jste měli možnost se setkat dnech na nástěnkách a na našich webona tanečním parketu a sice na závěreč- vých stránkách.
ném plese tanečních kurzů dne 9. února
Pokud jde o sportovní vyžití, stále
a o týden později, 16. února pak na plese s Městysem Štěchovice zvažujeme možMateřské školy. Na únor a březen připra- nost rozšíření sportovišť a to i směrem
vujeme 7 zajímavých setkání věnujících k Vltavě, pokud se podaří vyjednat vhodse sebepoznání pomocí čakrových cen- né podmínky s Povodím Vltavy a podaří
ter. V březnu (16.3.) pak kulturní akce roz- se získat finanční prostředky z přísluššíří 2. ročník Štěchovického zpěvobra- ných dotačních titulů. Vše je nyní v jední – přehlídky amatérských pěveckých nání, nabídky se zpracovávají, ale rozsborů a také ohlédnutí za Mezinárodním hodujícím faktorem budou jako vždy

☺

Program na únor 2013
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Úterý 5. 2. – 10 –14 hod. – Prodejní trhy firmy ALFA Bruntál
prodej nového textilu, spotřebního zboží, spodního prádla, lůžkovin apod.
Středa 6. 2. – 18:00 hod. – Prožitkový seminář o čakrách – 1. čakra
sedm stupňů sebepoznání pomocí čakrových center – učebna MFC
Sobota 9. 2. – 20:00 hod. – Závěrečný ples tanečních kurzů (Ing. K. Cihelková)
Středa 13. 2. – 16:30 hod. – Maminčino valentýnské Potěšení
aneb vyrábíme přáníčka pro … pořádá Klubíčko Štěchovice
Pátek 15. 2. – 16:30 – 19:00 hod. – Světové pátky (1)
dnes téma Francie … pro děti do 10 let pořádá Klubíčko Štěchovice
Středa 13. 2. – 18:00 hod. – Prožitkový seminář o čakrách – 2. čakra
– učebna MFC
Sobota 16. 2. – 20:00 hod. – Ples MŠ Štěchovice
Středa 20. 2. – 18:00 hod. – Prožitkový seminář o čakrách – 3. čakra
– učebna MFC
Sobota 23. 2. – 19:30 hod. – Filmový klub v MFC: Milionář z chatrče
Středa 27. 2. – 18:00 hod. – Prožitkový seminář o čakrách – 4. čakra
– učebna MFC
Kurzy, které v MFC probíhají:
Sportovní: Jóga Body styling Cvičení žen Zumba Pilates
Street Dance Tenisový oddíl		
Taneční: Orientální tance, Babydancing, Juniordancing, Ladiesdancing,
Taneční kurzy
Dramatické: Autorská dílna, Meloďáček, Meloďáček s kytarou
Klubíčko Štěchovice: Zdatný umělec, AJ pro ouško

Provozní doba, rezervace:
Pondělí – neděle: 10 – 21 hodin
Rezervace se provádějí
na recepci MFC:
telefonicky: 242 413 685
e-mailem:
stechovice1.mfc@seznam.cz

finanční prostředky, které by musel Městys případně ze své pokladny uvolnit.
V rámci zjišťování spokojenosti s kvalitou nabízených služeb probíhá již více
než měsíc na recepci MFC dotazníkové
šetření, ve kterém mají návštěvníci monost vyjádřit své názory, připomínky
apod. Dotazníkové šetření připravila studentka posledního ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Neváhejte jej využít, výsledky poslouží především vám,
návštěvníkům Multifunkčního centra.
O dalších připravovaných akcích budete průběžně informováni na stránkách
Městyse a na našich domácích stránkách:
www.mfcstechovice.cz .
S přáním všeho dobrého v roce 2013
		
Ing. Petr Šedivý
Vedoucí Multifunkčního centra

Program na březen 2013
Středa 6. 3. – 18:00 hod. – Prožitkový seminář o čakrách – 5. čakra
sedm stupňů sebepoznání pomocí čakrových center – učebna MFC

Sobota 9. 3. – 18:00 a 20:00 hod.
– Ohlédnutí za 10. Mezinárodním festivalem outdoorových filmů
– výběr porotou vybraných TOP filmů
Neděle 10. 3. – 10:00 hod. – Nedělně-dopolední promítání pro děti
animovaná pohádka: Monstra vs. Vetřelci
Středa 13. 3. – 18:00 hod. – Prožitkový seminář o čakrách – 6. čakra
– učebna MFC
2. ročník přehlídky amatérských pěveckých sborů
Neděle 17. 3. – 10:00 hod. – Nedělně-dopolední promítání pro děti
animovaná pohádka: Kozí příběh: Pověsti staré Prahy
Středa 20. 3. – 18:00 hod. – Prožitkový seminář o čakrách – 7. čakra
– učebna MFC
Sobota 23. 3. – 15:00 hod. – Pohádka pro děti
– divadlo – Šamanka Manka
Sobota 30. 3. – 19:30 hod. – Filmový klub v MFC:
Titul dle ankety diváků
Neděle 31. 3. – 10:00 hod. – Nedělně-dopolední promítání pro děti
animovaná pohádka: Pan Včelka

informace  Rébusy

Uzavírka silnice v úseku Zbraslav – Vrané nad Vltavou
se netýká strany, která směřuje na Štěchovice, jedná se o stranu, na které vede železnice do Davle
Stav skalního masivu nad silnicí III/1043 v úseku Zbraslav – Vrané nad
Vltavou (v lokalitě „Zvolská homole“) je v současné době velmi kritický,
Středočeský kraj 31. 1. 2013 dokonce svolal mimořádné jednání, na kterém se rozhodlo o uzavírce silnice.
Současné klimatické podmínky ohrožují provoz silničních vozidel po
uvedené komunikaci. Počasí pohybující se kolem bodu mrazu značně
ovlivňuje další stabilitu jednotlivých bloků. Střídání vody a ledu ve zvětralých částech skalního masivu působí velmi negativně.
Pohyb pod tímto masivem není bezpečný. Z tohoto důvodu tedy musí
být tato dopravní cesta uzavřena pro provoz veškerých vozidel a nařízena
objízdná trasa. Veřejná autobusová doprava není po tomto úseku vedena.
Uzavírka vznikla od dopoledních hodin dne 1. 2. 2013.
Loni po letech střádání mohli horolezci konečně zabezpečit skály, které

ohrožovaly silnici na levém břehu Vltavy jižně od Prahy. Letos jim postačí
přeplavat řeku, další práce je čeká takřka na témže místě, pouze na pravém
břehu. Již teď je tam uzavřena silnice, kterou nestabilní skála ohrožuje.
Středočeský kraj dlouhodobě a systematicky pracuje na přípravách
sanace nestabilních částí masivu. Během uplynulého období nechal zpracovat projektové dokumentace pro řešení sanací nestabilních skalních
masivů. Projekty byly zařazeny do Operačního programu Životního prostředí ke spolufinancování z prostředků EU. Nyní je zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele ve schvalovacím procesu. Předpoklad zahájení realizace připravených projektů je ve II. čtvrtletí roku 2013.
Vzhledem k připraveným projektům nelze provést sanaci skalního masivu
z prostředků běžné údržby, neboť by došlo ke změně podmínek, s nimiž
projektová dokumentace počítá.

hádanky | rébusy | hádanky | rébusy | hádanky| rébusy | hádanky

Něco proti línému mozku
Jak obsahově obohatit obecní zpravodaj? Tuto otázku si možná klade nejeden
čtenář, který postrádá mezi zprávami z veřejných zasedání zastupitelů, usneseními, fotografiemi místních organizací – sportovních i společenských něco co by
jej donutilo překonat stereotyp přijímání tak trochu suchopárných informací.
S požadavkem na zlepšení tohoto stavu
jsem při jednom setkání nezávazně požádal
svého masečínského souseda o nějaký
vhodný nápad. Ten přišel téměř okamžitě.
Erudovaný matematik, gymnaziální profesor, navíc literárně činný, nabídl ke zveřejnění ve zpravodaji pár příkladů pro podporu logického myšlení. Podle jeho vlastních slov jsou obdobné úlohy na úrovni
přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Mimochodem. Zkuste zadané příklady vyřešit obdobně jako žáci pátých tříd
základních škol. Správné výsledky uveřejníme v následujícím čísle zpravodaje (březen-duben), které vyjde v první dubnové
dekádě 2013. Čekáme na vaše ohlasy.

V případě projeveného zájmu pan profesor Skuhra přislíbil připravit do rubriky
Hádanky, rébusy další autorské úlohy.





Když bylo paní Janě 24 let, narodila se jí trojčata: Alena, Bětka, Cecilka. Když bylo děvčatům 6 let,
jejich otec utrpěl úraz a zemřel. Byl pojištěn, ale podle podmínek pojišťovny dostane rodina vyplacenou pojistku teprve v roce, kdy součet let děvčat se bude rovnat věku jejich matky.
Za kolik let bude pojistka
vyplacena?

Bětku malování tolik nebaví. Ta ráda
dumá nad logickými hádankami.
Tu následující vyřešila za tři
minuty. Zvládnete to taky?



nebo písemně na adresu:
Úřad městyse Štěchovice
Hlavní 3 252 07
Heslo: proti línému mozku

V kavárně se sešli tři umělci: sochař Bílý, pianista Černý a malíř
Ryšavý.
„Je pozoruhodné, že jeden z násmá
bílé, jeden ryšavé a jeden černé vlasy, avšak žádný ve shodě se svým příjmením.“, poznamenal černovlasý.
„Vskutku. Máte pravdu“, odpověděl
Bílý.
Jakou barvu vlasů
má malíř?

Tak úspěšný boj s líným mozkem. Za
redakci přeje Josef Zázvorka.



Výsledky svých řešení můžete zasílat
do 1. dubna 2013 na e-mail:
stechovickeproudy@seznam.cz

Alena a Cecilka rády kreslí. Jednou nakreslily takovýto obrazec:

Cesta do školy je dlouhá 10 km
a na kole se ujede za půl hodiny.
Stejnou cestou zpět se jede o 10 minut déle.
Jaká je průměrná rychlost?



Zimní boty původně za 1 000 Kč
byly zlevněny o 10 %. Po nějaké
době je obchodník opět o 10 % zdražil.

a hned se pohádaly, která má větší
území.
Rozsuďte je: je obsah tmavších ploch
stejný, větší nebo menší než plochy bílé?

Za kolik Kč je nakonec prodával?
Kolik procent původní ceny
činila konečná cena bot?

Restaurace na golfovém hřišti Slapy hledá číšníky/servírky a kuchaře.
Nástup možný od března či dubna 2013. V případě zájmu volejte na tel. číslo: 775 246 491.
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Sport  Rébusy

Jarní přírodou s Nordic Walking
Zima za chvíli skončí, začínáme se těšit na jaro. První teplé paprsky, první rozkvetlé kytičky. Vydejte se s námi přivítat jarní přírodu procházkou na Zvolskou
homoli v sobotu 23. března 2013. Můžete při ní vyzkoušet severskou techniku
Nordic walking. Skutečně – přeložený do češtiny, označuje termín severskou
chůzi.
Jedná se o typ chůze se speciálními holemi, které pomáhají při
chůzi zapojit mnohem více svalů
než normálně. Hole zároveň tlumí
dopady a poskytují oporu při
chůzi. Díky zapojení většího počtu svalů dochází ke zvýšení spalované
energie než při běžné chůzi, což můžete
využít například při snižování hmotnosti.
O Nordic walkingu se mluví jako o jednom z nejzdravějších sportů. Při správné technice má pozitivní vliv hlavně při
bolestech zad a kloubů. Tento sport je

vhodný téměř pro všechny od seniorů až po vrcholové sportovce,
každý jen musí přizpůsobit zátěž
svým schopnostem a možnostem.
Po krátké teorii z úst lektora
v naší klubovně (nebo venku, bude-li teplo) se spolu vydáme do probouzející se přírody v okolí Vraného nad
Vltavou. Pokud hole nemáte, rádi Vám je
zapůjčíme. Je nutno pouze nahlásit účast
a výšku postavy, abychom věděli, jaké
hole pro Vás připravit. Cena vycházky je
70 Kč, půjčovné holí 50 Kč. Na akci je nut-

né se předem objednat u paní Dobruské na ekoporadna@cev-zvonecek.cz
nebo na tel. 724 687 996. Přesný začátek akce bude ještě upřesněn na našich
webových stránkách www.cev-zvonecek.cz.
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

Nemůžete se po porodu dostat do formy?

Přijďte si zacvičit do Zvonečku!
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Od počátku února 2013 nabízí Mateřské centrum CEV Zvoneček ve Vraném nad Vltavou možnost cvičení pro maminky po porodu. Cvičení je
zaměřené především na zlepšení držení těla, aktivaci pánevního dna a hlubokých břišních svalů,
zmírněuje bolesti zad. Maminky cvičí pod dohledem lékařky, se kterou mohou řešit i jiné problémy, např. poporodní bolesti zad, problémy s nadváhou a jiné
nepříjemnosti spojené s porodem miminka.
Že nemůžete miminko ještě nechat hlídat nebo nemáte
hlídání pro jeho staršího sourozence? To nevadí. Miminka
můžete vzít klidně s sebou. Během cviků mohou spinkat nebo
se chovat v náručí a tak vám dokonce pomoci posilovat svaly

na rukou. A pro staršího sourozence se v místnosti jistě najde
dost hraček, s kterými si bude moci zatím hrát.
Každého zájemce rádi uvítáme. Cvičení probíhá vždy v pondělí od 15:30 do 16:30 hodin v prostorách CEV Zvoneček. S případnými dotazy se můžete obracet na pí. Stupkovou:
zuzana.stupkov@seznam.cz nebo na tel. 775 225 022.
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

z obce – Masečín  Rébusy

Třetí aprílové setkání na Kocábě
Před více než dvěma lety jsme pozvali svoje přátele na malou procházku s našimi pejsky do údolí Kocáby. Jsme skupina chovatelů majestátního plemene psů
Irský vlkodav, a protože jsme rozptýleni po celé naší republice, musíme se občas scházet na různých místech, abychom si popovídali a vyměnili zkušenosti
z chovu těchto krasavců.
Tehdy v roce 2010 padlo datum na za- hřiště je dostatek prostoru k uspořádáčátek dubna a tak jsme toto setkání na- ní srazu takových rozměrů. Současně
zvali Aprílové. Již tehdy jsme našli pocho- je v tomto styčném bodě i občerstvení
pení v masečínské restauraci U Cihelků, před náročným sestupem do údolí Kocákde nám na závěr našeho setkání ochot- by. Chceme tímto pochodem oslavit kráně připravili občerstvení
sy probouzející se přírody,
a umožnili nám posezení
najít první květiny které v té
i s našimi pejsky. V letošdobě začínají kvést na zbytním roce 30. 3. pořádáme
cích sněhových peřin a najiž třetí ročník a zdá se, že
dýchat se svěžího vzduchu,
jsme založili krásnou tradikterý je plný jara. V našem
ci, a protože se tato akce
krásném údolí je navíc v té
líbí všem zúčastněným,
době ještě málo obyvatel
chceme v ní nadále pokrachat, které by mohli naši psi
čovat a jako každý rok, neobtěžovat nebo vylekat. I tak
omezujeme účastníky plechceme upozornit na tuto
menem svých čtyřnohých
akci a poprosit majitele chat
přátel, ale naopak. Zúčastv údolí o pochopení a tonit se může každý, kdo se
leranci. Průvod 50 Irských
vlkodavů s majiteli může
nebojí pejsků větších rozměSv. Patrik
na někoho působit hrůzostrašrů a naši chráněnci toleruně, ale strach není na místě. Naši chrájí každé neagresivní plemeno.
Letošní 3. ročník již nebude pouze něnci milují lidi a děti a v žádném přísoukromou akcí, ale záštitu nad ním pře- padě od nich nehrozí žádné nebezpečí.
vzal Nadační fond Irský vlkodav, který se Předpokládaná trasa je od fotbalového
zabývá pomocí pro opuštěné a nemocné hřiště v Masečíně směrem na Majorku
zástupce tohoto starobylého plemene dále širokou cestou do údolí Kocáby.
a svoje prostory nám poskytne i TJ Sokol Dále proti proudu Hadí řeky přes osadu
Masečín. S jejich pomocí, jsme pořáda- Rewaston do osady Dashwood, kde je
li i minulý ročník, protože se sjelo více konec trasy a po stejné trase se vrátíme
jak 50 účastníků a jedině u fotbalového zpět.

VZKAZ PSA ČLOVĚKU

Můj život trvá 10 až 15 let. Každé odloučení od tebe mi způsobí smutek.
Pamatuj: Dej mi čas, abych pochopil, co ode mě chceš. Důvěřuj mi! Nikdy tě
úmyslně nezklamu. Nezlob se na mě a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele,
zábavu, já mám jen Tebe. Mluv se mnou i když slovům úplně nerozumím. Stačí
mi, když slyším Tvůj hlas. Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám. Pokud jsem někdy při práci špatný nebo líný, uvažuj,
že mi například není dobře, nebo že jsem unavený. Starej se
o mě, pokud jsem starý, i ty jednou zestárneš. Buď
v mých těžkých chvílích vždy se mnou, s tebou je pro mě všechno lehčí.
Až se můj čas naplní, nenech
mě trpět. V případě nutnosti, skonči mé trápení včas, jen tě
prosím –

ZŮSTAŇ V TÉ chvíli
se mnou!

Chtěli bychom, aby se tato setkání zařadila mezi tradiční akce našeho regionu, o kterých veřejnost ví a které se bude
moci každoročně zúčastňovat. Rozšíří se
tím všeobecná povědomost o tom, že
velcí psi nejsou jen nebezpeční agresoři,
ale i věrní a milí přátelé s velkým srdcem.
Karel a Zdeňka Frankovi, Masečín
		
www.irskyvlkodav.cz

Dovolujeme si pozvat všechny
majitele, chovatele a přátele

Irských vlkodavů
a ostatních psích čtvernožnožců
na třetí aprílové setkání, spojené
s procházkou údolím Kocáby

dne 30. 3. 2013.
Sraz je v Masečíně u Štěchovic
ve 12.00 hod. na fotbalovém hřišti
č.p. 132 za Masečínem. Na tuto
adresu vás dovedou ze Štěchovic
irské vlajky nebo navigace
(49°50‘54.934“N, 14°22‘48.693“E).
Parkoviště je vedle budovy
s občerstvením, které bude
otevřeno a které patřící
k fotbalovému hřišti
TJ Sokol Masečín.
Čeká nás několik trampských
osad a hlavně krásná krajina.
Závěrečné hodnocení dne bude
opět v Masečíně v restauraci
U Cihelků. Vezměte si sebou
dobrou náladu a hezké počasí,
popř. něco na posilnění před
závěrečným stoupáním
z údolí Kocáby.
Dotazy na adrese:
Zdeňka a Karel Frankovi
Masečín 202
252 07 Štěchovice
Tel.: 724 019 148
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Ohlasy  společenská kronika 

Podivný koncert

Ohlasy
čtenářů

Vážená redakce,

Ohlasy
čtenářů

k poctě sv. Mikuláše

v 6. čísle Štěchovických Proudů, jsem si přečetl ódu na uvedený kulturní pořad, pravděpodobně z pera samotného umělce (článek není podepsán), která podle mých znalostí
a názorů mnoha dalších občanů, neodpovídá skutečnosti.
Na úspěšnou akci rozsvícení vánočního stromu, v režii paní ředitelky Markové, navazoval podivný pořad sebestředného, stárnoucího umělce Matějčka, režiséra a principála
v jedné osobě. S takovou dávkou arogance, u dramatického umělce, jsem se již dlouho
nesetkal. Přirovnávání se k panu Radoslavu Lukavskému, hodně, ale opravdu hodně pokulhává. V kostele sv. Jana Nepomuckého si počínal jako nejméně divadelní ředitel a nezvládala jej ani paní ředitelka Marková, ani paní kostelnice Nožinová, paní Glasnáková,
která dozorovala výstavu, ani moje maličkost.
V kostele probíhala ten den Výstava betlémů, to ale panu umělci nevadilo
a arogantně manipuloval s osvětlením (příslušnou loď zcela zhasl), jen aby docílil svého.
Zkrátka jeho cílem bylo přeměnit stánek Boží v divadelní jeviště, bez ohledu na potřeby
a pravidla chování v kostele. Dokonce několikrát vypnul i věčné světlo i přes opakované
upozornění.
Následoval dlouhý, únavný a patetický pořad, během kterého hodně rodin s dětmi odcházelo.
Situaci nepomohla ani přítomnost vynikajícího varhaníka Vladimíra Roubala od Premonstrátů, na jehož umění jsme se všichni těšili, v sebestředné režii p. Matějčka, však
nemohl vyniknout.
Oba umělci byli zklamáni, když nemohli shrábnout svou odměnu „cash“, na místě.
Podle mého skromného názoru se Úřad městyse stal obětí barnumské reklamy, která
ostatně pronikla i do Vašeho časopisu, kde je jí věnována celá strana. Domnívám se, že
finanční prostředky vynaložené na shora uvedenou akci, bylo možno využít, ve prospěch
občanů, lépe a jiným způsobem.
Ing. Jan Štochl
(názor autora není oficiálním názorem Farního úřadu Štěchovice!!)

Digitální tisk

kopírování černobíle i barevně
do formátu A3 (420 x 297 mm)

malonákladové tisky
za výhodné ceny!!!
Větší počty kusů
vytiskneme ofsetem
černobíle i barevně (650 x 480 mm)
252 07 Štěchovice
Hlavní 121
Štěchovice
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 602 289 772

e-mail: vamb@volny.cz

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

Jubilanti
leden 2013
Hacaperková Miloslava
Růžičková Jaroslava
Malá Jana – kulatiny
Minařík Kamil
Peroutka Miroslav
Novotný Pavel – kulatiny
Hojáková Marta – kulatiny
Jelínek Josef
Sommerová Anna
Budilová Herta
Růžičková Božena
Braná Miluše
Žďárská Zdeňka
Marková Zdenka
Krňanská Dáša

Jubilanti únor 2013
Hroníčková Arnoštka
Kořánová Otilie
Chlubsa Antonín – kulatiny
Pomahačová Marie
Musilová Milada – kulatiny
Filipinová Jaroslava
Hladík Rudolf – kulatiny
Strašíková Margit
Tater Vladimír
Žohová Zdenka
Voltrová Miluška
Machová Jarmila
Vojáková Jaromíra
Novotná Jana
Petrák Josef
20. listopadu oslavila své 101. narozeniny a v minulém čísle Proudů naposledy zazněla také její slova
v seriálu Můj život. Začátkem února vyslovila svoji
poslední kapitolu tohoto stoletého příběhu – vzpomeňme si na ni s úctou.

www.sperkyzahubicku.websnadno.cz
Možnosti objednání

Způsoby doručení

Veškeré šperky,
které máme v naší nabídce,
vám na základě vašeho výběru
doručíme do 48 hodin
od potvrzení objednávky.

V případě zájmu bu
de
zboží expedováno
v dárkové kr abičce
v hodnotě 10 Kč
(nutno sděl
při objednánit
í)

STĚHOVÁNÍ DO NOVÝCH PROSTOR!
21. 01. 2013 00:00

Vážení přátelé Lundonia,
rádi bychom vás informovali o tom, že naše škola Lundonia s.r.o., která v současné době působí
v prostorách ZŠ Davle, se bude během měsíce února stěhovat do nových prostor také Davli.
Díky podpoře obce Davle se budeme stěhovat do nově zrekonstruovaných prostor budovy Vltavanka, která se nachází
v centru městyse naproti lékárně. Naše škola bude mít zázemí v prvním patře, kde vám kromě našich klasických programů
– jazykové výuky a ostatních kroužků Lundonia jako je cvičení rodičů s dětmi, umělecký kroužek Tvořivý svět atd.
– budeme moci nabídnout také příjemné posezení s malým občerstvením a samostatnou hernou Benjamin,
která se již nebude dělit o svůj prostor s ostatními výukami Lundonia.
V rámci nových prostor vám tak budeme schopni zajistit velmi příjemné zázemí při studiu cizích jazyků
a všech ostatních volnočasových aktivit pro malé i velké. Již v současné době připravujeme zajímavé programy
na léto 2013 a nový školní rok 2013/2014.
V rámci těchto změn bychom vás také rádi poprosili o trpělivost, protože ještě během posledního lednového týdne
a měsíce února 2013 budeme provizorně využívat učeben ZŠ Davle, avšak ne již našich původních učeben a provoz
v centru Vltavanka bude zahájen od března 2013. Finální práce ve Vltavance se totiž bohužel zpozdily
a ZŠ Davle má již s původními prostory Lundonia jiné plány, které se bohužel nemohly odložit.
Avšak díky vstřícnosti vedení ZŠ Davle bude možné ještě v měsíci únoru využít jiné prostory základní školy.
Bohužel tak budeme muset v měsíci únoru omezit právě čtvrteční cvičení rodičů s dětmi

a navážeme opět cvičením v březnu již v nových prostorách.
V tomto období bude také kancelář Lundonia fungovat pouze online na telefonu a emailu: 606 246 127
a eva.mach@lundonia.cz nebo merfaitova.lundonia@seznam.cz .
Předem vám velmi děkuji za pochopení,
Eva Machová
LUNDONIA s. r. o.

www.lundonia.cz

Více zde: http://www.lundonia.cz/news/stehovani-do-novych-prostor-/
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stanoviskem redakce / za obsahovou a věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři / za obsah inzerátu odpovídá inzerent / Adresa redakce a inzerce: Úřad městyse Štěchovice,
Hlavní 3, 252 07 Štěchovice, e-mail: stechovickeproudy@seznam.cz. Uzávěrka příspěvků a inzerce je vždy do 20. dne v lichém měsíci roku.
Texty neprocházejí jazykovou úpravou. Grafická úprava: PAPAVER. Tisk: VAMB Štěchovice.

07:18
07:26
07:36

07:46
07:48

06:55
07:00
07:10

07:15
07:20
07:25

338
361
390

nádraží ČD
nádraží ČD
nádraží ČD

12:51
12:51

12:25
12:25

11:21
11:21

10:51
10:55
10:55

11:51
11:51

10:21
10:51
10:51

09:55
10:25
10:25

11:25
11:25
11:51

09:51
09:51

09:25
09:25
09:51

09:21
09:21

07:06
07:16

06:40
06:40
06:50

08:51
08:55
08:55

06:46
06:48
06:56

06:20
06:25
06:30

08:21
08:51
08:51

06:26
06:36

06:00
06:10
06:15

07:55
08:25
08:25

06:16
06:18

05:50
05:55
05:58

07:56
08:06

05:48
05:49
06:06

05:25
05:25
05:40

07:30
07:40
07:46

05:00
05:30
05:45

04:48
05:18
05:33

04:25
04:55
05:10

338
338

361
390
300091

301091
338
390

390
338
361

361
390
300091

301091
338
390

390
338
361

361
338
300091

136446
390
390

338
361
338

300091
338
390

390
361
361

361
390
136446

390
390
301091

338
361
338

338
361
390

Bus č.

Bosák
PROBO TRANS
Bosák

13:03
13:03

12:03
12:03
12:25

11:25
11:33
11:33

10:33
11:03
11:03

10:03
10:03
10:25

09:25
09:33
09:33

08:33
09:03
09:03

08:08
08:18
08:20

07:40
07:58
08:00

07:30
07:38
07:48

07:15
07:18
07:28

06:58
07:00
07:08

06:38
06:48
6:45

06:28
06:30
06:30

06:00
06:01
06:18

Praha

Štěcho- Zbraslav
vice

Hradištko
Pikovice

Nový Knín
Rabyně
Sedlčany

Sedlčany
Pikovice
Rabyně

Štěchovice
Pikovice
Nový Knín

Nový Knín
Jablonná
Sedlčany

Sedlčany
Pikovice
Rabyně

Rabyně
Hradištko
Nový Knín

Nový Knín
Pikovice
Sedlčany

Milevsko
Štěchovice
Rabyně

Hradištko
Nový Knín
Hradištko

Sedlčany
Pikovice
Rabyně

Štěchovice
Nový Knín
Nový Knín

Nový Knín
Rabyně
Milevsko

Třebenice
Rabyně
Sedlčany

Pikovice
Nový Knín
Pikovice

Hradištko
Nový Knín
Rabyně

Cílová
stanice

136446
300091
301091
















































































jede v

Knížecí 3 Bosák
Knížecí 3 Veolia Transport
Knížecí 3 PROBO TRANS

ne 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

nejede 5.7., 28.9.
také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

16:25
16:25
16:40

ne 1.1.

21:25
22:55

19:51
20:25
20:42

19:25
19:25
19:34

18:30
18:55
18:55

18:05
18:25
18:25

17:35
17:45
18:00

17:10
17:25
17:25

16:52
16:55
16:55

15:51
15:55
16:10

15:25
15:25
15:40

14:55
15:00
15:10

14:25
14:35
14:55

13:55
14:15
14:20

13:01
13:25
13:25

12:25
12:55
12:55

21:48
23:18

20:48

19:48
19:48

19:18
19:18

18:31
18:50
18:50

18:11

17:36
17:51
17:51

17:21
17:21

16:51
16:51
17:06

16:21
16:36

15:51
15:51
16:06

15:36

15:21

14:51
15:01
15:21

14:21
14:41

13:51
13:51

12:51
13:21
13:21

22:00
23:30

20:25
21:00
21:15

20:00
20:00
20:15

19:05
19:30
19:30

18:43
19:02
19:02

18:10
18:23
18:30

17:48
18:03
18:03

17:25
17:33
17:33

17:03
17:03
17:18

16:25
16:33
16:48

16:03
16:03
16:18

15:33
15:30
15:48

15:03
15:13
15:33

14:33
14:53
14:55

13:35
14:03
14:03

13:03
13:33
13:33

Praha

361
390

300091
338
301091

361
390
300091

300091
361
390

361
338
390

300091
390
136446

390
338
390

301091
338
361

361
390
338

300091
361
390

390
390
338

361
136446
390

361
338
338

390
390
300091

301091
361
390

361
338
390

Bus č.

Nový Knín
Rabyně

Sedlčany
Hradištko
Sedlčany

Nový Knín
Štěchovice
Sedlčany

Sedlčany
Nový Knín
Rabyně

Nový Knín
Pikovice
Rabyně

Sedlčany
Štěchovice
Milevsko

Štěchovice
Pikovice
Jablonná

Sedlčany
Pikovice
Nový Knín

Nový Knín
Rabyně
Pikovice

Sedlčany
Nový Knín
Štěchovice

Rabyně
Jablonná
Pikovice

Nový Knín
Milevsko
Štěchovice

Nový Knín
Pikovice
Hradištko

Štěchovice
Rabyně
Sedlčany

Sedlčany
Nový Knín
Rabyně

Nový Knín
Pikovice
Rabyně

Cílová
stanice





































































jede v

Vysvětlivky symbolů
 – jede v pracovní den
 – jede v neděli a státem uznané svátky

Štěcho- Zbraslav
vice

také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.
také 5.7.; ne 6.7.

také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

Poznámka

ne 24., 31.12.
ne 24.12.
 – jede v sobotu
 – jede v neděli

také 1.1.,1.4.,28.10.; ne 23.12.,30.12., 31.3., 27.10.

ne 24.12.
ne 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.
ne 24.12.,25.12.,1.1.,31.3.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.,27.10.

ne 24.12.12,25.12.12,5.7.
ne 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

ne 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.
také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

také 5.7.; ne 29.12., 6.7.

také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.
ne 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

ne 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

ne 24.12.

také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

také 1.4.,5.7.,28.10.; ne 31.3.,6.7.,27.10.

také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.
také 24.12.,1.5.,8.5.,5.7.,6.7.,28.9.

Poznámka

Autobusový jízdní řád Praha – Zbraslav – Štěchovice a zpět platný od 9. 12. 2012

