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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ZÁŘÍ 2021

 Schválení vyhlášení výzvy na veřejnou finanční podporu na rok 2022.
 Prodej pozemku st. č. 1 282 v k. ú. Štěchovice u Prahy o výměře 6 m2
společnosti ČEZ Distribuce.
 Neuplatnění předkupních práv při prodeji nemovitostí – chat v Třebenicích.
 Schválení zveřejnění veřejné zakázky – rekonstrukce střechy ZŠ
Štěchovice.

 Schválení smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 453/2 a 454/1, oba
v k. ú. Štěchovice u Prahy, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku městyse.
 Schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu školy
na provozní náklady ZŠ ve výši 12 tisíc Kč v rámci společného projektu „Rozhýbejme naše děti“ na OON za trenérku.
 Schválení převodu finančních prostředků ve výši 10 tis. Kč z rezervního fondu školy na provozní náklady ZŠ Štěchovice – služby lektorek pro adaptační kurz.
 Schválení navýšení počtu členů finančního výboru, doplnění členů –
pan Čapek, pan Břicháček.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE SRPEN – ZÁŘÍ…

 Aktualizace smluv se společností LAM Plus a pojištění majetku se
spol. Česká pojišťovna
 Schválení příspěvku ve výši 5 tis. Kč na akci Vltavan Čechy – slavnostní odhalení zrekonstruovaných památek v Třebenicích
 Realizace prodeje vyřazeného vozidla Ford Explorer
 Schválení uzavření nájemních smluv v MFC Štěchovice – spolek HraDítko, Cihelková Klára
 Projednání odstavených vozidel v Třebenicích, dopravní značení
v Masečíně (pověření pana Andrleho nadále trvá)
 Schválení prodloužení smluv o dočasném užívání pozemků pod chatami v Třebenicích
 Prodloužení nájemních smluv s Farní charitou Nový Knín (včetně
příspěvku na provoz na rok 2022) a AMO Cakes
 Schválení rámcové dohody o spolupráci při sjízdnosti cest v Třebenicích v zimním období
 Schválení úpravy veřejného prostranství – zeleň v okolí budovy Úřadu městyse
 Projednání personálního obsazení úřadu, vypsání výběrového řízení
na pozici účetní
 Realizace oplocení kontejnerových stání

3x ODPOVÍDÁ
PANÍ STAROSTKA

Ve funkci starostky jste již přes čvrt roku – co vás za tu dobu nejvíc
naštvalo?
Naštvalo je asi silné slovo, ale spoustu věcí zamrzí a překvapí. Většinou to je spojené s neúspěchem. Například dost bojuji s Lesy ČR,
kdy prakticky není možné dohodnout vyčištění a opravu koryta potoka v Zadních koncích, protože „stavba není v majetku“ vlastníka
pozemku, totéž s mostkem u hřbitova v Davli a také banální umístění laviček na autobusové
zastávce na Smíchovském nádraží. Ale já se nevzdám, jsem trochu tvrdohlavá, tak budu asi pro
některé úřady a organizace otravná. Co mě v poslední době ale dost rozzlobilo, byla úplná uzavírka komunikace ve Štěchovicích (2. a 3. října – pozn. redakce). Všichni jistě chápeme nutnost
rekonstrukce silnic, ale neinformovat obec a občany dotčené lokality považuji za nemyslitelné.
Zdá se neuvěřitelné, co všechno stíháte – přítomnost na všech možných akcích a ještě někdy organizace těch akcí... není to náročné pro váš osobní život? Spíte nebo relaxujete někdy?
A jak?
Každý člověk má své priority a já jsem velmi hyperaktivní tvor; v podstatě všechna ta práce,
která mě naplňuje, je pro mě relaxem. V hlavě mám tolik projektů a myšlenek, že mě někdy
mrzí, že mám jen jedny ruce. Pak je to o těch prioritách. Naplňují mě výsledky, které jsou vidět, třeba park ve Štěchovicích, dětská hřiště nebo úklid černé skládky v Masečíně, kde jsem
opravdu cítila hrdost a vděk za všechny, kteří přišli a pomohli. Osobní život je také neustále
v pohybu na kole nebo pěšky, každá dovolená hodně bolí a při každém návratu slibuji své
pracovní židličce, že už ji neopustím (smích). Miluji hory a lyžování, stejně tak turistiku a jízdu na kole a dvakrát týdně volejbal. Letos v létě jsem ale opravdu zažila několik dní pravého
relaxu, a to u své babičky na chatě. Uprostřed lesa, bez vody, bez wifi, bez signálu. Jediné, co
můžete dělat, je relaxovat; tak jsem aspoň natřela všechny okapy a vytvořila s dcerou krmítko
pro ptáky (smích).

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

PO REKONSTRUKCI

Dokončili jsme 2. etapu rekonstrukce autobusového nádraží
(1. lávka, 2. mobiliář, 3. nástupní
ostrůvky, veřejné osvětlení, info
panely). Tento projekt vznikal
několik let, od vykoupení pozemku pod zastávkou, přes žádost o dotaci, výběr vhodného mobiliáře a realizaci. Vše se ještě protáhlo z důvodu rekonstrukce krajské komunikace až po problémy spojené
s covidem a nemožnos� sehnat stavební ﬁrmu.
Mobiliář dodala ﬁrma DETA s. r. o. Kvě�ny Jakub Mácha, stavební práce Zemní práce Neužil.
Tímto děkuji Ivě Neužilové za její ak�vní přístup a naprostou spolehlivost. Celkové náklady:
448.281,50 Kč včetně DPH. Projekt byl realizován z projektu MŮJ KRAJ – Par�cipa�vní rozpočet Středočeského kraje ve výši 300 �s. Kč,
148.281,50 Kč z rozpočtu městyse Štěchovice.
Díky všem, kteří pro zastávku hlasovali. Jsem
ráda, že se mi podařilo projekt dokončit, a přeji
si, aby mobiliář dlouho sloužil nejen nám místním, ale i všem turistům, kteří k nám přijíždějí.
KATEŘINA ROŽNÍČKOVÁ

Co plánujete do konce roku 2021? Ve vztahu ke Štěchovicím, Masečínu a Třebenicím...
Čeká nás krásné období Vánoc a s tím spojené akce. Začínáme halloweenskou stezkou a párty v MFC, Mikulášskou zábavou a tradičním setkání u kostela a s klienty v DPS. Všechny tyto
akce připravujeme společně se sociální a kulturní komisí. Do konce roku bych ještě ráda zrealizovala úpravu vybraných kontejnerových stání, slíbené malé cvičiště pro psy, úpravu zeleně
v okolí úřadu; ráda bych měla připravené projekty a výběrové řízení na rekonstrukci střechy ZŠ,
přístavbu hasičské zbrojnice v Masečíně, prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici
Za Kocábou, rekonstrukci úpravny vody Štěchovice a Třebenice, převedení hřbitova a márnice
do našeho majetku a následnou opravu márnice. To vše nás čeká příští rok, ale příprava musí
proběhnout ještě letos. Také jsme zahájili jednání s Povodím Vltavy na téma úprava veřejného prostranství mezi mostem dr. E. Beneše a mostkem přes Kocábu. Naše pověstné patníky
už zmizí. V hlavě mi už dlouho visí dva projektíky, a to trocha historie. Líbila by se mi naučná
stezka a pak na úřadě provést příchozí historií našich zajímavých staveb formou stálé výstavy
fotografií. Začala jsem, ale jde to pomalu, a to už by bylo opravdu bez toho spánku, ale třeba
se najde někdo, kdo by mi s tím pomohl?
Děkuji za rozhovor, OLGA PROCHÁZKOVÁ
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Kompletní zápisy jsou k nahlédnutí na webu městyse.

VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE

HOR
ZLATICH

čekáme, kam se naše HraDítko postupem doby
vydá a kde zanechá svůj otisk. Držíme mu každopádně palce, ať vám dělá jen samou radost.

Od 1. listopadu otevíráme dveře
nového rodinného centra.
Prosím pomozte nám ho zkrášlit!

V září jsme vítali nové občánky. Po 15měsíční pauze jsme tak mohli pozvat 32 miminek. Ještě
jednou velká gratulace a přejeme hodně zdravíčka a štěstíčka.
Fotografie Kateřina Janů

KLUK nebo HOLKA?

Tenhle článek není pojednáním o předporodní přípravě, referátem o situaci v okolních
porodnicích ba ani fejetonem na téma těžkosti
šestinedělí a mateřství. Ačkoliv tohle všechno
vlastně obsahuje… Právě se totiž rodí rodinné
centrum HraDítko a je to jízda, stejně jako druhá doba porodní.

O početí podobného projektu se v minulosti
už pokoušeli jiné a jiní. Ale snad nebylo vajíčko
doby dostatečně uzrálé, spermie nápadů dostatečně průbojná či dokonce došlo k samovolnému
potratu v průběhu zrodu – prostě doteď tu žádné
rodinné centrum, které by poskytovalo prostor
a zázemí pro matky s dětmi, rodičovská a sousedská setkávání, či místo pro všeobecný i individuální rozvoj, nebylo (na tomto místě je ovšem
nutné zmínit jedinečnou roli hradištské knihovny, která je i kmotrou a místem přerodu dosud
poslední komunitní mateřské vlnky ve vlnu).

První pohyby

INFORMACE

Doba očekávání byla doslova těhotná nápady
a plány, někdy to byl doslova uragán. Překonali
jsme ale i covid, lockdown… a zdánlivé prázdno a nemožnost se potkávat umožnilo celé
myšlence zrát a vyvíjet se. Postupem měsíců si
vše začalo sedat do jasnější podoby a po otevření přehrad setkávání se věci začaly dávat
do pohybu. Vykouklo na nás poslání spolku,
vykrystalizovaly se osoby zakladatelek – hradi-

ELEKTRONICKÁ

ÚŘEDNÍ DESKA

JE NEPŘETRŽITĚ
PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI.

U hlavního vchodu budovy Úřadu městyse naleznete novou elektronickou úřední
desku. Jedná se o elektronický dotykový
panel, který nahradí klasickou vývěsku.
Výhodou nové elektronické úřední desky
je její přehlednost a uživatelsky kvalitnější
vyhledávání a zveřejňování dokumentů.
Zprovozněním této desky byl též vyřešen
praktický problém s mnohdy nedostatečným místem pro „papírovou“ verzi a ušetřen
čas s pracným rozmnožováním a fyzickým
vyvěšováním, které bylo činěno duplicitně.
Po dotyku obrazovky mají uživatelé
na výběr náhled úřední desky nebo webových stránek obce s aktualitami.

2|

štských maminek a pomalinku narůstá i počet
podporovatelů a fandů.
Po kom že má naše dítko jméno? Inu po hře,
ta totiž probouzí dětskou zvědavost a nadšení v každém věku. Výsledkem je pak kreativita
v řešení situací, otevřenost k učení a silný přídech pospolitosti, oživení a radosti ze života.
K tomu všemu chceme s HraDítkem přispět.

Kde bude doma

Prostorově budeme rozkročeni mezi Štěchovicemi a Hradištkem. Jako zázemí rodinného centra
jsme v tomto okamžiku zvolili připravené prostory v Multifunkčním centru ve Štěchovicích, akce
budeme pořádat i v Hradištku. A co tedy máme
konkrétně v plánu? Rozjet volnočasové a komunitní aktivity pro členy i širší veřejnost: herničku
pro nejmenší, aktivity pro školkové i školní děti,
vzdělávání pro dospělé i tématické akce.
Spolek se rodí právě v těchto dnech zápisem
do spolkového rejstříku. Poprvé o sobě dal vědět v průběhu června podpůrnými aktivitami,
například bazarem dětských věcí a vybavení.
První oficiální krůčky udělá s nástupem zářijových dní, kdy nabídneme první aktivity v Multifunkčním centru. Pozor, důležité! Rádi bychom
do rodinného centra přilákali návštěvníky všech
generací. Abychom se ideálně trefili i do vašeho vkusu, vytvořili jsme anketu o tom, jak byste
si přáli rodinné centrum využívat. Odkaz na formulář naleznete na webu obce či na našem facebookovém profilu Rodinné centrum HraDítko. Předem moc děkujeme za vyplnění.

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

Ve středu 1. září naše škola přivítala 27 nových žáčků – prvňáčků.
Sešli jsme se před budovou, kde úvodní
slovo patřilo paní ředitelce a paní starostce.
Následovala krátká scénka plyšových postaviček, které dětem zpestřily necelé dvě hodiny ve škole a zároveň se staly jejich kamarády
pro následující dny. Poté rodiče doprovodili
své děti do třídy, kde si pořídili první fotografie ze školních lavic.
Po krátkém povídání o škole se děti naučily
básničku s pohybovým doprovodem, kterou
přednesly rodičům. Vystoupení mělo úspěch
a sklidilo veliký potlesk. Na závěr děti čekalo
ještě překvapení – dárek od paní starostky,
který si společně rozbalily. Každý si odnesl
domů knihu.
Mgr. JANA BERÁNKOVÁ

Společná péče

HraDítko, stejně jako každý novorozenec, potřebuje spoustu naší lásky, energie, pozornosti,
jakož i nějakou tu výbavičku. A tak se nestydíme požádat každého, kdo s našimi plány jen
trochu souzní, o podporu – časovou, finanční
nebo hmotnou. Máte chuť se byť jen jednorázově zapojit? Stát se naším členem a tím nás
finančně podpořit? Nebo máte v rukávu kontakty na firmy, které jsou pro, podpořit smysluplnou aktivitu svým zbožím či službou? Halóóó,
jsme tady! Stačí napsat na náš e-mail hraditko@email.cz nebo facebookový profil Rodinné
centrum HraDítko. Budeme se revanšovat, jak
to jen půjde. Na tomto místě chceme zároveň
poděkovat městysu Štěchovice i obci Hradištko za jejich otevřenost a snahu vyjít nám vstříc,
a také všem dosavadním podporovatelům.
Kdo byl kdy přítomen zázraku zrození, asi bude
souhlasit, jak magický okamžik to je. I my roditelky jsme v úžasu a s napětím i trochou hrdosti
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Darujte nám věci, kterými můžeme prostory
vybavit. Nejsme vybíravé, ale budeme si vybírat, aby se vám tam líbilo (a abychom se tam
vešli). Uvítáme například stavebnice, dětské
knížky, policový systém IKEA, krabice s víkem,
hračky na písek, ale i nočníky, kýbl s mopem.
Napište nám na FB nebo email info@hraditko.
cz, ozveme se vám, co všechno se bude hodit.
Můžete nabídnout velké auto na přepravu?
Výborně, dejte nám také vědět!
Přispějte prosím libovolnou částkou na náš
účet číslo 2202023672/2010. Zakoupíme to, co
se nesejde darem či na swapu. Každá suma se
počítá, kromě vybavení potřebujeme pokrýt
i náklady na pronájem nebo pojištění prostor.
Hledáme zodpovědnou maminku, která chce
k nám do týmu a vezme na starost pondělní
nebo páteční volnou hernu. Vstup pro ni a pro
její dítko bude zdarma. Spojte se s námi přes
zprávy nebo info@hraditko.cz.
Text: JANA SVAČINOVÁ

PŘIPRAVUJEME…

 30. 10. od 16 hodin v MFC – Halloweenská
party s lampionovým průvodem
 28. 11. od 16 hodin – Adventní setkání u kostela
 4. 12. od 16 hodin v MFC – Mikulášská zábava
s nadílkou pro děti
 22. 1. od 20 hodin – ve spolupráci s MŠ – taneční zábava na téma Nebe-peklo-ráj, skupina STATIC
 26. 2. od 10 hodin ve spolupráci s MŠ a spolkem Vltavan – Masopust
 Únor–březen – Zpěvobraní v MFC
 Březen–duben – Spřátelený trénink v hasičském útoku, večerní posezení, hudba
 30. 4. od 17 hodin u MFC ve spolupráci s SDH
Štěchovice – Pálení čarodějnic, zábava a hry
pro děti, hudební vystoupení skupina FALZET
MĚSTYS ŠTĚCHOVICE
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FERDINANDŮV SLOUP

Česká republika oplývá řadou významných uměleckých památek. Některé z nich jsou
na seznamu světového dědictví UNESCO. Vedle nich spoluvytvářejí ráz a paměť naší krajiny a obcí drobné památky lokálního historického významu. Mám na mysli mosty, sochy,
kapličky, rozcestníky, smírčí kameny aj. Mnohé z nich nenávratně mizí bez údržby, vandalstvím nebo krádežemi.
Ve Štěchovicích je nejvýznamnější pamětihodností chrám sv. Jana Nepomuckého navržený arch.
Kamilem Hilbertem (1862–1933). Jeho styl je směsicí novorenesance, novobaroka a secese v originálním osobitém podání záměrně malebného
rozvolněného obrysu s evokací dřívějších dob
a hledáním paralel mezi západním a východním
uměním, krátce řečeno, mezi Římem a Byzancí.
Věřím, že se této působivé stavbě budu později
věnovat, dnes ale píši o Ferdinandově sloupu stojícím poblíž hráze Slapské přehrady.
Ferdinandův sloup byl vztyčený na památku císaře Ferdinanda II. (1608–1657) na náklady strahovského opata Kryšpína Fuka (1585–1653). Je
dílem kameníka Giovanni Zaccarie Bussi de Campion (†1645), který jej navrhl již v roce 1641. Ze žehrovického pískovce jej vytesal v roce 1643. Sloup,
označovaný také jako Solný či Regulační, byl vztyčený v srpnu téhož roku na torzu skaliska zvaného
Sedlo. Na straně obrácené k Rabyni na jeho soklu
v překladu z latiny čteme: Bohu Nejlepšímu a Největšímu na paměť mocného císaře Ferdinanda III.
S jehož ochranou a nákladem Vltava splavněnou
učiněna byla léta 1633. Na straně ke Slapům čteme: Prací F. Kryšpína z Hradiště, opata strahovského, želivského a milevského a vizitátora řádu.
Když byla ještě Vltava těžce splavná, nebezpečná svými proudy, balvany, skalisky a skálami nebo
kolísavou hladinou vody, náhle vzedmutou povodněmi a ledovými bariérami, bývalo těžké dostat
do Prahy dostatečné množství dřeva, soli a zboží.
O splavnění se usilovalo již v období vrcholné renesance, za vlády prvního Habsburka na českém
trůně, za Ferdinanda I. (1593–1564). Snahou bylo
především uvolnit cestu pro velké čluny naložené
solí. Práce probíhaly v letech 1547 až 1550.
Za vlády Rudolfa II. (1552–1612) se panovníkova náladami zmítaná mysl obracela víc k umění
a frivolní lásky, než k splavnění řeky. Kdejaký cizí
alchymista, hvězdář, umělec nebo šarlatán měl
k císaři přístup, zatímco poddaným se vzdaloval. Domnívám se, že osobnost Rudolfa je příliš
nadhodnocována, vždyť, co jako státník udělal
dobrého? A nebyl to právě on, díky němuž Evropa trpěla třicetiletou válkou? Ano, obdivujeme
internacionální povahu pozdně renesančního
umění – manýrismu, kdy Praha zářila, věříme legendám o Golemovi a dojímáme se nad příběhem
lva Mohameda… Ale co vlastně voayer na trůně
udělal pro české poddané? Vždyť nebyl schopen
ani sjednotit podobu císařské rezidence na Pražském hradě; vše bylo jen torzo, jednotlivina, detail

a celek unikal (Nový sál zvaný později Španělský,
brána zvaná později Matyášova, zbrojnice, galerie,
Kunstkomora pro umělecké sbírky atd.).
Ke zlepšení zájmu o obchodní cesty došlo překvapivě právě ve válečném čase za Ferdinanda III.
Sůl a dřevo byly zapotřebí do hlavního města království vždy. Jenže u Štěchovic byly nebezpečné
Proudy. Mnoho lodí a vorů se zde rozbilo a plavci
se utopili. Zkrátka, bylo to něco podobného, jako
jsou pověstmi opředené skály Loreley na Rýnu
v Německu.
S nabídkou splavnění řeky přišel nikoli zástupce
státu, ale církve. Tehdejší strahovský opat Kryšpín
Fuk, rodák z Olomouce. V roce 1638 získal pro strahovské premonstráty panství Hradištko. Oplýval
ráznou povahou. Známá je jeho hrubá rekatolizace města i panství v Milevsku. Dokonce si tam
vysloužil přezdívku kladivo na kacíře. Na Strahově
se choval jako dobrý hospodář. Věděl, že když pomůže císařskému domu, klášter zůstane významným duchovním místem. Navíc to byla doba, kdy
se mnohé přestavovalo, upravovalo a opravovalo.
Se vším se spěchalo, protože mír byl ještě v nedohlednu.
V roce 1640 nejenom že začal shromažďovat stavební materiál, střelný prach, lodě, ale především
dal zhotovit mapu zachycující obě strany břehů
a všechny jezy a překážky, mlýny, osady i kostely.
Tato mapa je vynikající, jak se dnes říká, ikonografický pramen poznání charakteru místa. Je uložená ve sbírkách Strahovského kláštera, restaurovaná a v současné době se připravuje její ucelené
publikování. Namaloval ji dnes pozapomenutý
malíř a sochař David Altmann z Eidenburgu.
A tak začalo dobrodružství, kdy opat a malíř pluli na pramici tažené proti proudu řeky až k Proudům. Doslova od Křižovníků u Karlova mostu až
po Štěchovice. Dodnes tuto podivuhodnou výpravu připomíná rozměrný obraz zavěšený v refektáři v přízemí strahovského kláštera, ve velkém slavnostním sále s okny obrácenými do jižní zahrady,
v běžně přístupné části kláštera. Když pod portrétem opata stojíte, nejprve vidíte důstojného
staršího barokního preláta, ale když se podíváte
na gesto jeho ruky, jasně ukazuje k řece zachycené v pozadí obrazu, kde je v řece na loďce i s malířem a na břehu, na skále, je Ferdinandův sloup.
Ano, jako komiks, doslova tři obrazy v jednom
a tři různé časy. Čas minulý – dobrodružná plavba a trasování cesty, čas přítomný – Kryšpín Fuk
jako realizátor úprav ukazující na své dílo a čas
budoucí, zastoupený klidnou hladinou řeky pod
dominantou sloupu. Nevíme, kdo obraz maloval,

ale bylo to někdy na konci 17. století, když byl již
Kryšpín Fuk mrtvý.
V březnu 1641 opat znovu vyplul, ale malíře tentokrát nahradili dělníci, kopáči, skaláci a horníci
s všemožným nářadím a materiálem. U Štěchovic
odstranili hlavní plavební překážky a skálu Sedlo rozstříleli. Plavební dráha se zčásti uvolnila
a v květnu byla vykonána úspěšná zkušební plavba.
Kryšpín Fuk byl za své zásluhy povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Hradiště. Sloup triumfoval jeho úspěchy a symbolicky zpřítomňoval
habsburskou nadvládu nad Českým královstvím.
Byl demonstrací moci, ale také zájmu Vídně o Čechy. Současně byl orientačním bodem pro voraře
a lodníky. Na přání opata byl ukončený dvojhlavým císařským orlem vystřiženým ze železného
plechu, malovaného a zlaceného. Jako habsburský symbol byl orel v roce 1918 stržen a zahozen
do Vltavy.
V letošním roce došlo k restaurátorské obnově
sloupu i císařského orla v náznakových formách,
vycházejících z dochovaných nákresů i fotografií.
Jeho znovunavrácení nechápu jako romantickou
touhu po obnově monarchie, ale především jako
snahu doplnit památku o chybějící ukončovací prvek, symbol a část, kterou lze kdykoli opět odstranit. Takové doplnění památky mi je mnohem bližší,
než navrhovaná nevzhledná hypermoderní dostavba karlínské Invalidovny nebo moderní betonová krabice bezohledně svírající výletní restauraci
na Barrandově a ubírající na měřítku svému okolí.
Dnes je sloup obtížně přístupný, protože stojí v záseku strmé skály nad vodní hladinou, kam
byl přemístěný po vybudování Slapské přehrady
(v letech 1949 až 1955), tvořící součást Vltavské
kaskády. Pěkný pohled na Ferdinandův sloup se
turistům nabízí především z paluby parníku. Kontrast horizontály vodní hladiny s hrází přehrady
a vertikály sloupu vytváří pomyslný kříž a připomínají duchovní rozměr kdysi tak nebezpečného
místa.
PhDr. Jaroslav SOJKA, Ph.D., historik umění

„NE VŽDY SE DAŘÍ“

V roce 2020 jsme byli nuceni vyměnit parkovací automat na parkovišti u autobusového
nádraží. Starý přístroj nešlo již přeprogramovat na nové ceny a sazbu DPH, začal být poruchový. Po porovnání nabízených produktů
jsme vybrali parkomat nový. Firma ochotně
se vším poradila, objednávka i instalace proběhla bez problémů. Bohužel téměř ihned nastal problém s vydáváním potvrzení o platbě.
Po několika reklamacích zněl verdikt jasně.
Neodstranitelná porucha na přístroji způsobená vysokou vlhkostí v místě instalace. Uplatnili jsme nárok na reklamaci a několik týdnů
čekali na dodání nového parkomatu. V srpnu
proběhla výměna a doufáme, že přístroj bude
již plně funkční.
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ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE MOHOU UČIT VENKU

Jistě jste si, milí čtenáři, mnozí všimli, jakých velkých změn v posledních letech
dostálo blízké okolí základní školy. Pokud jste se procházeli pozemkem, nebo jen
nakoukli přes plot, mohli jste vidět různá stanoviště opatřená tabulemi s textem,
nově vysázené stromy a keře, malé rašeliniště, hmyzí dům i krmítko pro ptáky
a v neposlední řadě vyvýšené záhonky a kompost. Dovolte mi, abych Vás seznámila s naší Ekozahradou s naučnou stezkou.
Základní škola nedisponuje příliš velkým pozemkem. Ten vždy sloužil jako zatravněná plocha s několika vzrostlými stromy, záhonky květin a menší plochou sporadicky sloužící jako
pozemek pro pěstitelské práce.
Když se na pozemku postavily kryté pergoly
s tabulí, stoly a lavicemi, nikoho v té době nenapadlo, že je to jen začátek velké změny. Nápad udělat zásadní proměnu školní zahrady šel
ruku v ruce s vyhlášeným dotačním programem
Středočeského kraje. Byl sestaven tým zainteresovaných, který měl za úkol připravit podklady pro žádost o dotaci a zajistit financování
projektu, vytvořit filozofii, návrh zahrady a připravit realizaci.
Koncepce zahrady byla od začátku jasná. Vybudovat ji tak, aby co nejvíce odpovídala výukovým potřebám, a vytvořit stanoviště naučné
stezky, která budou opatřena informativními
texty. Po několika následujících měsících plných konzultací, nápadů, návrhů a změn bylo
jasné, jak bude zahrada vypadat, jaká bude její
filozofie a k čemu bude sloužit. Jak je to tedy
s tou filozofií?
• je to „zmenšenina“ okolní přírody s rostlinami, které se běžně u nás v přírodě vyskytují nebo vyskytovaly
• plody stromů, keřů a bylin jsou jedlé,
na podzim a v zimě poskytují potravu pro
ptáky a další zvířata
• zahrada nabízí různá útočiště živočichům,
kteří se sem mohou stěhovat
• zahrada ukazuje nejen rostliny a živočichy,
ale také různé procesy v ní probíhající
a možnosti, které může poskytovat
• upozorňuje na chování, které si musíme
osvojit, seznamuje nás s důležitostí přírodu
chránit a s novými trendy a filozofiemi
• upozorňuje na rizika, na která můžeme
v přírodě narazit
Realizace celého projektu proběhla v období
od 1. 10. 2017 do 31. 7. 2018.
Na pozemku bylo vytvořeno jedenáct hlavních stanovišť, kde byly umístěny tabule naučné stezky s textem a se schránkami s dalšími výukovými materiály a pracovními listy.

UČÍME VENKU

V rámci výuky rádi využíváme venkovní pergoly, kde jsou lavice, stoly i tabule. Nic tedy nebrání napsání diktátu venku, či práci ve skupinách na čerstvém vzduchu.
Školní zahradu využíváme i při výuce jazyků
na druhém stupni. Pokud je potřeba nacvičit rozhovory, dvojice nebo malé skupinky se
po úvodní instruktáži rozptýlí po určeném prostoru a při nácviku mluvení se navzájem neruší.
Ještě v průběhu hodiny se nechají z nacvičeného rozhovoru vyzkoušet. Žáci odcházejí zpět
do školy osvěženi a s pocitem odvedené práce
ohodnocené známkou.
Mgr. DANA KOPECKÁ
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Hlavní stanoviště byla a jsou doplňována dílčími zastávkami. Najdeme zde bosochodník,
hliniště, jsou nainstalované různé výukové
hry, budky pro ptáky i netopýry a domeček
pro čmeláky.
Celkové náklady spojené s vybudováním ekozahrady s naučnou stezkou činily 270 298 Kč. Tato
investice byla možná jen díky získané dotaci
z Programu 2017 z rozpočtu Středočeského kraje
na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve výši 256 500 Kč, což je 95 % celkových investičních nákladů. Zbylou částku uhradil zřizovatel. Je však třeba zmínit, že toto jsou investiční náklady spojené pouze s realizací zahrady
a v následujících letech bylo zapotřebí dalších
finančních prostředků na postupné rozšiřování
a údržbu zahrady. Na druhé straně je třeba velmi poděkovat několika externím konzultantům
a spolupracovníkům, kteří vypomáhali s výraznou slevou spojenou pouze s náklady (terénní
úpravy, zemní práce, materiál) či zcela zdarma
(spolupráce zahradníka včetně výrazně snížených cen stromů, keřů a rostlin). Také se zde
projevilo nadšení mnohých zainteresovaných,
které bylo k nezaplacení.
Tím, že je naše zahrada hezká, stává se čím
dál častěji prostorem nejen pro hry dětí z družiny a prostorem pro výuku, ale i místem relaxace a odpočinku, v teplých měsících únikem
z rozpálených tříd a místem setkávání.
Výuka tady probíhá většinou individuálně,
učitelé si sami připravují aktivity dle své potřeby. Jsou k dispozici různé odkazy na zajímavé
činnosti, ale zahrada sama je skvělý výukový
materiál. A nejen pro přírodovědu či přírodopis. Okolní prostory školy také nabízí možnosti
praktických činností. Žáci organizovaně pomáhají s údržbou zahrady, starší žáci jsou k dispozici panu školníkovi. Do údržby se pravidelně
zapojuje i učitelský sbor, který na jaře doladí
práce žáků.
A jak dál? Práce na tomto projektu je v podstatě nekonečná. A tím není myšlena pouze údržba
zahrady, ale hlavně její rozšiřování, doplňování
a dotváření. Vždyť všude je tolik možností a nápadů, které se nám líbí a které bychom v zahradě chtěli mít. Musíme ale zůstávat nohama
na zemi a naslouchat kolegům učitelům, co by
přivítali. To je naše cesta.

Zahrada prozatím slouží pouze žákům naší
školy, ale plánujeme nabídnout její prohlídku
i mimoškolním zájemcům. Tento záměr prozatím zbrzdila kovidová pandemie, ale v budoucnu chceme oslovit mateřskou školu, domov
důchodců či okolní školy s nabídkou možné návštěvy. Také bychom prostory zahrady chtěli využívat k setkávání s rodiči například v rámci dne
otevřených dveří, jak tomu bylo při slavnostním
otevření ekozahrady na jaře 2019. K dalším plánovaným setkáním bohužel nedošlo.
A co závěrem? Postupně se učíme naši Ekozahradu využívat. Stále častěji tu vidíme žáky
s učiteli nebo rodiče s dětmi, jak si zahradu
procházejí. Část učitelského sboru se v příštím
školním roce zúčastní desetitýdenního on-line
kurzu Učíme se venku, který jistě bude bezednou studnicí nápadů a výukových aktivit v naší
zahradě.
Věřím, že celý projekt zahrady spojený s nadšením a obrovským úsilím několika lidí a nemalou investicí bude investicí do budoucna. Bude
nám napomáhat k vedení dětí ke vztahu k přírodě, k tomu, že za vším stojí práce a když něčeho
chceme dosáhnout, musíme za tím jít. Pomůže
to k poznávání přírody a vztahů v ní, k tomu,
že rovnováha se dá snadno narušit a jen těžko
zpět vyvážit. Pomůže nám to vysvětlit, že cokoliv uděláme, má i své důsledky. Napomůže nám
snad vychovávat zodpovědnou společnost.
K tomu by naše zahrada měla sloužit.

Mgr. LENKA CABALOVÁ

PLAVECKÝ KURZ ŽÁKŮ
ZŠ ŠTĚCHOVICE

Po skoro roční přestávce se opět naplno rozběhly povinné plavecké kurzy pro žáky 1. stupně základních škol.
Naši žáci a žákyně ze 3., 4. a 5. ročníku začali
v pátek 3. 9. jezdit do plaveckého bazénu v Rado�ně. Celkem je čeká šest plaveckých pátků v celkovém rozsahu 20 hodin, a to až do 8.
10. Na první lekci se žáci a žákyně seznámili
s bezpečnostními pravidly a poté byli rozděleni
do jednotlivých družstev dle svých plaveckých
schopnos�. Plavecký kurz není pouze o nácviku
správného plaveckého stylu. Je také o tom, jak
se správně zachovat při záchraně tonoucího, naučit se nebát vody, ale mít z ní náležitý respekt,
poznat a odhadnout své schopnos� a umět nepřeceňovat síly.
Ve chvílích odpočinku mohou dě� využít velkou
vířivku, hrát si na velkých plovoucích deskách
či pilovat pod dohledem zkušeného instruktora
různé skoky do vody.
Mgr. IVA KOTOROVÁ

ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Patnáctý zářijový den jsem se s již bývalou žákyní naší školy zúčastnila slavnostního předávání
cen Literární a výtvarné soutěže Klubu ekologické výchovy 2020–2021. Soutěž spolupořádá sekretariát ČK pro UNESCO a Zelený kříž. Oceňování probíhalo v reprezentačních prostorách ministerstva zahraničních věcí v budově Černínského paláce.
Rozárka Radová obsadila ve výtvarné soutěži 1. místo se svým dílem na téma Zdraví rostlin.
Součástí akce byla prohlídka Černínského paláce včetně služebního bytu Jana Masaryka, osudné
koupelny… Byl to pro nás obě skutečný zážitek, navíc jsme obdivovaly nádherné nevšední výhledy
na historickou Prahu.
Rozárka nám všem udělala velkou radost, zasloužila se o úspěch, který může dodat energii a posílit sebevědomí dalším dětem. Vždyť i na menších školách se rodí talenty.
RNDr. IVANA KOUTSKÁ
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

prázdniny uběhly jako voda a máme tu nový školní rok. Školní rok, který bychom si určitě všichni přáli strávit v běžném provozu bez různých omezení či dokonce uzavření.
Naším hlavním cílem na podzimní období je pomoci žákům přivyknout
pravidelnému režimu, upevnit vztahy v jednotlivých třídách, posílit socializaci a poskytnout jim maximální podporu v případě výpadků v učivu.
Proto probíhají pravidelné třídnické hodiny a programy primární prevence včetně adaptačního kurzu pro 6. ročník. Dále žákům nabízíme několik

doučovacích kroužků pod vedením pedagogů školy. Věříme, že se výsledek brzy dostaví.
O průběhu prvních školních dnů píší ve svých příspěvcích naše kolegyně.
Všem Vám přejeme klidné proži� nadcházejícího podzimu.
Mgr. HANA KURASOVÁ

Školní vzdělávací program Krok za krokem
Jednou z hlavních priorit obce je školství. Jako zastupitelka jsem se vždy o dění
ve školství zajímala a s paními ředitelkami často na toto téma komunikovala. V tomto
čísle Štěchovických proudů vám přináším rozhovor s paní ředitelkou mateřské školy Jaroslavou Markovou.
KR: Paní ředitelko, Krok za krokem je název
vašeho Školního vzdělávacího programu,
můžete to rozvinout?
JM: Ano, vystihuje podstatu naší práce, krůček
po krůčku rozvíjet vědomosti, dovednosti, podílet se na vytváření osobnosti dítěte, budovat
zdravé sebevědomí atd. a to vše v příjemném
a láskyplném prostředí, pochopitelně s ohledem na individualitu dítěte, na případné handicapy a omezení apod. A co je velmi důležité,
v úzké spolupráci s rodiči. Školní vzdělávací program je závazný, jeho plnění je sledováno ČŠI
a každý ho může prostudovat na našem webu.
KR: Pozorujete za léta vaší praxe rozdíl
v předškolní výchově?
JM: Nepříliš, základ je kvalitní učitel a je na řediteli, aby pro školu takové našel, jejich práci
sledoval a hodnotil. Ale také vytvářel dobré,
konkurenceschopné podmínky pro jejich práci. Jinak didaktické zásady, které se vztahují
nejen na učitelovu vyučovací činnost, ale také
na metody a formy výuky, jsou poměrně stabilní systém od dob Jana Amose Komenského.
Můžu pouze zvolit jiný prostředek, jinou cestu
ke splnění cíle, ale základ je neměnný. A děti?
Ty jsou stále úžasné bytosti, lačné po zážitcích,
hře, úkolech a pochvale, stejné v současnosti
jako před lety.
KR: Zeptám se zcela otevřeně – jak si představujete vztah zřizovatele a školy?

JM: Děkuji za otázku, otevřeně odpovím. Škola je vizitkou obce a ředitel se nemá v žádném
případě dostávat do role prosebníka. Obec má
k dispozici plán investic, který jsem vypracovala a snažím se návrhy rozpočtů vždy „obohatit
o další krok“. Vidíte, zase krok za krokem.
Budova mateřské školy je již 42. rok v provozu
a každý, kdo vlastní nemovitost s velkým pozemkem, ví, že je důležitá neustálá údržba. Bylo
by nefér si stěžovat, já jsem téměř vždy došla
k rozumné dohodě se starosty a věřím, že tomu
tak bude i nadále.
Snažíme se pomocí pokusů o získání dotací
posílit rozpočet školy. Letos nám nevyšla žádost na nový zahradní herní prvek od Nadace
ČEZ, to zamrzí, ale ještě běží žádost na SZIF
o dotaci na vybavení jedné třídy nový nábytkem a interaktivní tabulí. Uvidíme.
Již potřetí jsem získala dotaci MŠMT Šablony
(na hrazení mzdy školního asistenta, vzdělávací
kurzy pro učitele, pomůcky).
A musím poděkovat. Městys letos mimo rozpočet investoval do dopadových ploch u zahradních prvků, pískoviště na zahradě Voděnka,
kontejnerů pro zahradničení dětí, opravy části
střechy a nových schodů na rampu. Podotýkám,
že jsou to investice na základě zjištěných nedostatků a revizí BOZP.
Rozpočet se nám z důvodů pandemie ponížil
o školné, takže jsem vynechala malířské práce,
které přesunu na další rok, a v návrhu rozpočtu
na rok 2022 se objeví další potřebné náklady.
Nikdy nebylo mým cílem obec obtěžovat nesmyslnými nároky. Jenom se snažím zachovávat
a vytvářet přívětivé a bezpečné prostředí pro
život dětí.

KR: Mnoho lidí neví, že řídíte i školní jídelnu…
JM: Ano, to neví. Školní jídelna je nedílnou
součástí mateřské školy. Snažíme se stále dovybavovat, modernizovat, ale jídelna a vývařovna v MŠ pro ZŠ je dle mého názoru stálé
provizorium. Ideální by bylo, kdyby obec vykoupila pozemek vedle školy a postavila moderní školní jídelnu pro základní školu jako
samostatný subjekt. Ale to je otázka priorit
a možností.
Myslím, že vyvíjím velký tlak na paní kuchařky
a přináším inovativní, někdy v našich podmínkách s obtížemi realizovatelné recepty. Jsme
velmi limitovány tzv. spotřebním košem, a také
cenou surovin. Naším cílem je, aby jídlo dětem
chutnalo, ale všem se pochopitelně nezavděčíme. Kritika by mne ale mrzela pouze od odborníka!
Od září vaříme opět dvě jídla na výběr a budeme se snažit.
V rámci doplňkové činnosti mateřské školy
vaříme jídla pro veřejnost. Tady bych se zastavila a objasnila proč. S tímto nápadem za mnou
kdysi přišel pan starosta Zbyněk Broulík. Začali jsme vařit pro Farní charitu Starý Knín, která
jídla rozvážela. Záměrem pana starosty Broulíka bylo zajistit pro seniory vařenou teplou
stravu v přiměřené cenové relaci. No a vidíte,
děláme to dodnes. Po odečtení nákladů (energie, mzdy...) vzniká mírný zisk, který v souladu
se zřizovací listinou rozpouštíme do rozpočtu
školy. Například akátové prvky na zahradě jsem
postupně splátkovou formou pořídila z doplňkové činnosti.
KR: Děkuji vám za rozhovor a těším se
na společná setkání.
JM: Já děkuji za prostor a zvu vás a zastupitele
do mateřské školy. Provedu vás a odpovím zastupitelům na případné dotazy.

LETNÍ PRÁCE V MŠ
NOVÉ
SCHODIŠTĚ
A OPRAVY
STŘECHY

Volejbalové hřiště ve Štěchovicích potřebovalo již
nutnou rekonstrukci. Po obvodu byla odkopána
a odvezena zemina, před létem byla vyměněna síť.
Nyní bylo dokončeno i oplocení, které ocení nejen
volejbalisté, ale i tenisté z přilehlého kurtu.
Celková rekonstrukce cca 135 tis. Kč včetně DPH,
firma Superploty.cz.

Děkuji paní ředitelce za
její čas strávený dozorem.
Financování z rozpočtu
obce:
SCHODIŠTĚ: firma Kubela Hradištko 32 630 Kč,
OPRAVA STŘECHY A ŽLABŮ firma Kobl Masečín
61 716 Kč.
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Ve středu 15. září 2021 proběhl v areálu
Centra sociálních služeb Hvozdy, o. p. s., již
9. ročník velice unikátní a specifické sportovní akce s názvem Hvozdecký Desetiboj, který
navazuje na tříletou tradici tzv. Štěchovické
Paralympiády. Tato sportovní událost sdružuje celkem čtyři poskytovatele sociálních
služeb, jejichž uživatelé, kterými jsou osoby
s mentálním postižením, soutěží v různých
sportovních disciplínách proti sobě, a to prostřednictvím čtyř týmů.
Cílem této akce ale není pouze prověření fyzických a sportovních schopností a dovedností
osob s mentálním postižením, ale především
je tato akce o získání nových zážitků, navázání
nových přátelství a o strávení pohodového dne
plného zábavy.
Na soutěžící letos čekalo, stejně jako v letech minulých, celkem deset soutěžních stanovišť, jako
je například slalom s medicinbalem, šipky, kuželky, hod na cíl či skok do dálky. V těchto deseti
disciplínách se v tomto roce utkaly čtyři soutěžní
týmy – poskytovatelé sociálních služeb Domov

Laguna Psáry, Stéblo Borotice, Centrum sociálních služeb Tloskov a domácí družstvo Centrum
sociálních služeb Hvozdy, o. p. s.
Obrovské díky pak patří dvěma hlavním sponzorům této sportovní akce, kteří ji ﬁnančně podpořili. Prvním je Fond sportu, volného času a primární prevence Středočeského kraje a druhým
sponzorem je společnost DHL, jejíž zaměstnanci se navíc pro tento den již tradičně, jako každý
rok, stali rozhodčími na jednotlivých stanovištích

a čtyři z nich se přidali k jednotlivým
družstvům jako kapitáni.
Jedinečnost celé této akce spočívá
i v tom, že k soutěžícím z jednotlivých
zařízení sociálních služeb se přidali
v rámci integrace a poznání i žáci 8. ročníku ZŠ Hradištko, kteří pomáhali osobám s mentálním postižením jednotlivé disciplíny zdolávat. Obrovské díky
proto patří i panu Mgr. Hynkovi, řediteli
této základní školy, který celou spolupráci umožnil a dlouhodobě podporuje.
Hned v úvodu byla akce zahájena kolem půl desáté za přítomnosti několika
hostů, jako jsou členové správní rady Centra sociálních služeb Hvozdy, o. p. s., zástupci dobrovolníků a podporovatelů a rovněž zástupci okolních
obcí, které letos reprezentovala paní doktorka Kučerová, starostka obce Hvozdnice. Slavnostní zahájení začalo za doprovodu slavnostní hudby nástupem jednotlivých družstev a týmu rozhodčích;
poté proběhlo přivítání všech přítomných, které
bylo zakončeno nesením a slavnostním vztyčením vlajky Desetiboje. Rovněž proběhly přísahy
jak za sportovce, tak i za rozhodčí. Poté pokračoval tento úvodní ceremoniál tzv. štafetou ohně,
kdy vybraní zástupci z řad jednotlivých družstev
nesli zapálený slavnostní oheň, který postupně
donesli až k místu zahájení. Tam jej nejdříve převzal ředitel ZŠ Hradištko jako zástupce další skupiny soutěžících a následně štafetu ukončil známý
český zpěvák pan Jakub Děkan, který se pro tento
rok stal patronem celé akce a který pomocí louče
zapálil slavností oheň na podstavci jako symbol
celého sportovního klání. Poté paní Hromádková,
ředitelka Centra sociálních služeb Hvozdy, oficiálně Desetiboj zahájila a nakonec ještě Jakub
Děkan zazpíval sportovcům a přítomným píseň
Andělé.
Po zahajovacím ceremoniálu už mohlo začít
samotné soutěžní zápolení a všichni účastníci si
jej naplno užívali. Po celou dobu Desetiboje mělo
každé družstvo připraveno svoje zázemí s občerstvením a nápoji. Po poledni pak byl čas na výborný oběd, po kterém začala taneční a hudební
zábava za doprovodu reprodukované hudby.
Nakonec okolo půl třetí proběhlo slavnostní vyhodnocení, vyhlášení vítězů a odměnění všech
zúčastněných, kteří si kromě věcných darů,
diplomů, medailí a vynikajícího dortu odnes-

li především nádherné vzpomínky a odjížděli
z Hvozdů plni zážitků a dobré nálady a všichni
plni očekávání, jak se jednotlivá družstva umístí
na této úžasné sportovní akci příští rok.

V HVOZDNICI VZNIKÁ
NOVÝ SKAUTSKÝ ODDÍL

SVATOPLUK

Rodinám kolem Hvozdnice chyběl v místě, kam se přestěhovaly, komunitní projekt a místo, kde by vyrůstaly jejich děti.
Tak na základě vlastní dřívější zkušenosti
z jiných měst založili vlastní skautský oddíl. Oddíl spojuje děti z Měchenic, Masečína, Černolic, Hvozdnice a okolních obcí.
Klubovnu poskytla Českobratrská církev
na faře ve Hvozdnici.
V rámci skautského programu se mohou
noví členové těšit na program v přírodě,
dobrodružství v partě kamarádů a letní tábor. Povedou je zkušení kvalifikovaní vedoucí. V nejmladší kategorii už má oddíl téměř plno, nyní vítá členy zejména od 11 let
a výše.
„Skauting zažívá v této době velký růst, už
má na 70 tisíc členů. V okolí mají všude čekací listiny. Ve Vraném, na Zbraslavi i v Mníšku. Očekáváme tedy velký zájem, a proto
na podzim organizujeme dvě akce, kde se
děti mohou seznámit s programem a rodiče
s vedením oddílu. Těšíme se na děti od sedmi do patnácti let. Zapojit se mohou i starší
do spec. programu pro dospívající středoškoláky. Otevřeni jsme i rodičům, kteří by se
rádi zapojili do pomoci s vedením,“ doplňuje Pavel Trojánek, vedoucí oddílu.
Pravidelný program začíná od ledna, první
seznamovací akce proběhne 24. října a druhá 21. listopadu. Více informací o možnosti
se zapojit najdou zájemci na webu hvozdnice.skauting.cz.
vůdce oddílu

VODÁRNA PO OPRAVÁCH

Rekonstrukce vodárny ve Štěchovicích je
u cíle. Opravou prošla střecha včetně komínu, okapů a hromosvodu, zateplení s fasádou, okna a venkovní úpravy s dlažbou.
Náklady cca 287 tis. Kč bez DPH, realizace
firma Bouček Štěchovice.
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Foto: Vojtěch Pavelčík (6×), Vltavan

VLTAVAN

ZNOVU OŽÍVÁ

Nouzový stav a mimořádná opatření i v letošním roce značně omezila činnost našeho
spolku. Pořádaných akcí jsme se účastnili v omezeném počtu – plavby parníku Vltava
na zahájení plavební sezóny, Dne vorařů v Jílovém a valných hromad vltavanských spolků. Po dvou letech jsme konečně mohli svolat na konci července 2021 dvakrát odloženou valnou hromadu Vltavana Štěchovice a uskutečnit nové volby. Den předtím jsme u nás přivítali bratry a sestry z Purkarce a uspořádali pro ně plavbu šífem s občerstvením. Plavby vltavským
šífem jsme ve Štěchovicích provozovali dva měsíce s výjimkou nucené přestávky kvůli velkému
průtoku Vltavy po přívalových deštích.
nostní odhalení zrenovovaných památek FerdiVltavanské spolky docílily úspěchu ve svém nandova sloupu a sochy sv. Jana Nepomuckého
snažení o zapsání vorařství na Reprezentační pod Slapskou přehradou. Už v březnu provedseznam nehmotného kulturního dědictví lid- li členové našich spolků vymýcení náletových
stva UNESCO. Na nominaci spolupracují ve Vlta- dřevin u obou památek a zadali jsme provedení
vanu Čechy s vorařskými asociacemi z Rakous- jejich odborné renovace. Ke slavnosti odhaleka, Německa, Polska, Lotyšska a Španělska. Dne
17. 3. 2021 podepsal žádost o nominaci ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek a zprávu o tom
přinesla v podobě šotu televizní stanice ČT24.
Žádost o zápis přijalo UNESCO koncem března
s tím, že ji projedná v r. 2022.
V letošním roce slaví Mezinárodní vorařská
asociace (IATR) 30 let svého trvání. Její zasedání
se uskutečnilo v Praze. V pátek 3. 9. 2021 proběhla v sále Smíchovského pivovaru slavnostní
konference, na které byla delegátům zúčastněných spolků předána ocenění za udržování
tradic voroplavby. Přijelo 50 delegátů z Francie,
Rakouska, Německa, Itálie, Finska a Španělska.
Druhý den jsme zorganizovali za účasti delegátů
MVA a našich spolků v krojích a s prapory slav-

ní památek se sjely všechny vltavanské spolky
i s hudbou. Sochu sv. Jana Nepomuckého, patrona plavců, znovu vysvětil emeritní opat Strahovského kláštera Michael Josef Pojezdný. Veškeré

občerstvení na akci zajistil Vltavan Štěchovice.
Při této příležitosti udělila MVA obci Slapy titul
Vorařská obec. Prapor a dekret předal starostovi Slap viceprezident MVA Bernd Kramer.
A ještě několik informací k uvedeným památkám, které byly přemístěny ze Svatojánských
proudů pod vybudovanou Slapskou přehradu. Ferdinandův sloup byl vytvořen na počest
splavnění nejtěžšího úseku Vltavy. Latinský nápis na podstavci hlásá: Památce nejmocnějšího
císaře Ferdinanda II., s jehož ochranou a nákladem Vltava splavnou učiněna byla L. P. 1643.
Brzy po vzniku Československé republiky v roce
1918 sloup přišel o rakouskou orlici. Nyní byla
na vrchol sloupu opět umístěna. Socha sv. Jana
Nepomuckého byla umístěna do Svatojánských
proudů v r. 1722. V r. 1908 byla nahrazena novou
sochou od Čeňka Vosmíka, podstavec zůstal původní. I tato socha byla přesunuta vedle silnice
k přehradě, ovšem postavili ji zády k řece. V r.
1998 dal Vltavan Štěchovice sochu otočit čelem
k řece, aby světec znovu žehnal těm, kdo plují
po vodě. Světec přišel při přesunu o svoji svatozář s pěti hvězdami. Nyní mu byl jeho atribut
vrácen zpět.
T. JELÍNKOVÁ, kronikářka Vltavana Štěchovice

ŠTĚCHOVICKÉ PROUDY – PODZIM 2021

|7

Zatímco stavbu a chod
oficiálních svazových
soutěží již druhým rokem sužují protipandemická opatření, mnohem lépe na tom jsou
letní turnaje. Při věkové struktuře diváků nohejbalových akcí strach
z koronavirové nákazy
svou roli jistě sehrává, z obecného pohledu se však i letos turnajům daří. Své výsadní postavení
si stále drží bývalá Grand Prix letních turnajů na trampských osadách v okolí Prahy. Již tradičně
jsme oslovili ředitele jednotlivých červencových osadních turnajů a zeptali se, jak jsou spokojeni
s organizací a průběhem akce.

LÉTO NA OSADÁCH

OSADA HAVRAN

OSADA MAJÁK

(Kocába, 3. 7.)

TOMÁŠ KATZ: „Letošní ročník považuji za velmi
vydařený, snad to podobně jako my, pořadatelé, cítí i hráči. Panovalo ideální nohejbalové
počasí. Turnaje se zúčastnilo dvacet trojek, což
je ideální počet na dvě hřiště. Od jeho poloviny byly k vidění duely ligových sestav. Snažili
jsme se omezit prodlevy mezi zápasy a turnaj
moc neprotahovat, protože ve stejný den se
hrálo fotbalové mistrovství Evropy a od 18 hodin bojovali naši ve čtvrtfinále s Dánskem. Měli
jsme proto přichystanou televizi, na kterou pak
mnozí účastníci turnaje koukali a fandili. Pak
následoval noční program. Jsem hlavně rád, že
se nám letos vyhnuly povodně, byť jednou to
bylo o kousek. A také, že se letos v termínu turnaje nehrála žádná svazová soutěž.“

(Kocába, 10. 7.)

MARTIN ZALUŽANSKÝ: „Po dlouhé době jsme
dali dohromady poměrně mladý a početný pořadatelský tým. Letos vše klaplo na výbornou.
Za ideálního počasí se na turnaji představilo 18
trojek, což je nejvyšší počet za mnoho let nazpátek. V první čtyřce byly k vidění moc hezké
zápasy. Přišlo i dost diváků. Nejvíce jsem jich
napočítal večer po turnaji, kdy začínala zábava.
Měli jsme pozváno devět hudebníků a končilo
se ve tři ráno. Bylo to fajn.“
Konečné pořadí turnaje:
1. S.V. Vít (O. Vít, Březina, Buček)
2. Solida (Kačírek, Knytl, Tymichová)
3. Kocovina (Pachman, J. Putík, Šimáčková)

OSADA LOUISIANA
(Kocába, 17. 7.)

Konečné pořadí turnaje:
1. Maják (Z. Kalous, Zalužanský, P. Novák)
2. Havran (O. Vít, T. Chadim, T. Katz)
3. Vary B (Sachl ml., Pachman, D. Putík)

JAROSLAV HOJER: „Děkujeme všem hráčům,
kteří nepodlehli předpovědi počasí a zúčastnili
se našeho turnaje. Zároveň děkuji i těm, kteří

podlehli, ale vynahradí si to příště. Čekali jsme,
že to bude špatné, ale nakonec místo deště panovalo ideální počasí na hru. Kocába je v tomto
trochu specifická, když prší jinde, tady ne. Ale
když to přijde, stojí to za to. Nakonec přijelo
osm trojek a všichni si dobře zahráli. Nejde ale
jen o samotné výsledky. Osadní turnaje jsou
o naladění lidí k sobě, o kamarádství. Jsme
jedna nohejbalová rodina, a tak je to dobře. To
vše jsem z turnaje cítil. Jsem rád, že po roční
pauze, když nepočítám turnaj starých pánů, se
na osadě znovu hlavní turnaj odehrál.“
Konečné pořadí turnaje:
1. Maják (Nápravník, Huspek, Zalužanský)
2. Modrý budík (Pachman, M. Kopecký, Kulhánková)
3. Pražská S (Hubálovský, J. Katz, Deswarte)

OSADA DASHWOOD
(Kocába, 24. 7.)

MAREK ZAPLETAL: „Letos nám přes hřiště přešly hned tři povodně. S první i druhou, která přišla na konci května, jsme se dokázali vyrovnat.
Makali jsme, abychom obě hřiště dali dohromady. Když už jsme jedno měli hotové a na druhém
se pracovalo, přišla v půli června třetí povodeň
a úplně naši předchozí práci vymazala. Na hřištích bylo asi 80 centimetrů vody a hlavně se
odplavil materiál, bylo to vydřené až na kámen.
I potom každou chvíli pršelo a voda v Kocábě
moc nešla dolů. Na začátku července jsme se
tedy rozhodli, že turnaj letos zrušíme. Přemýšleli jsme ještě o nabídce osady Havran, která by
nám poskytla svůj areál, ale bylo by to logisticky komplikované. Za rok snad bude lépe.“
S laskavým svolením
MARTINA MARŠÁLKA a TOMÁŠE KATZE

HASIČI
MASEČÍN

12. září v 18:13
Tak spoustu let
jsme si to
slibovali
a konečně
proběhla první
schůzka malých
hasičů

SDH ŠTĚCHOVICE

přijme šikovné holky a kluky
do kolektivu mladých hasičů
ve věku 6–15 let

Setkání budou probíhat v klubovně hasičské zbrojnice ve Štěchovicích
dvakrát měsíčně, vždy ve čtvrtek od 16:30 hodin

PRVNÍ SCHŮZKA: 4. 11. 2021

NAŠE ŽENY V AKCI!

Odhodlání, nasazení a podpora od mužské části jednotky jsou nezbytnými podmínkami vedoucími k úspěchu v prvním kole okrskové soutěže
požárního útoku našich žen. A koncem září učinily první a nezbytný, nikoliv
však postačující, krok: seznámily se s technikou a začaly trénovat. Byla
u toho legrace, tak jim popřejme, ať je chuť nepřechází a soupeřům nedají
nic zadarmo.
SDH Štěchovice

CO VÁS ČEKÁ?

Seznámení se základy požární ochrany (druhy hasebních látek
a jejich použití, povely, signály, uzly…), zdravověda,
ale také sportovní aktivity. Během roku navštívíme profesionální hasiče,
záchranáře a zapojíme se do celostátní hry plamen.

Aby se dítě stalo řádným členem kolektivu mladých hasičů, musí
splnit následující podmínky:

• souhlas zákonného zástupce, odevzdání přihlášky podepsané rodiči
• souhlasit se stanovami SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska); po přijetí je mladý hasič členem SH ČMS a započítávají se mu
„odsloužené“ roky
• souhlasit s programem činnosti kolektivu mladých hasičů.
Po předchozí dohodě je možné vyzvednutí dětí z družiny.
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