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V sobotu 14. dubna se aula základní školy zaplnila nově na-
rozenými dětmi, které mezi občánky Hradištka přivítal Sbor 
pro občanské záležitosti a místostarosta obce. Více na str. 15.

 

V pondělí 30. dubna uspořádal SDH Hradištko tradiční pálení 
čarodějnic. Filipojakubskou noc si užili lidé i v jiných částech 
obce, především na Ovčičkách a v Pikovicích.

Neděle 3. června patřila sportu a hrám. Místní myslivci, hasi-
či, sportovci a další dobrovolníci uspořádali dětem na fotba-
lovém hřišti u příležitosti Dne dětí zábavné odpoledne.

Sobota 15. června byla vrcholným dnem hradištské pouti. 
V areálu hasičské zbrojnice vystoupily místní děti s tanečními 
i hudebními čísly, noc se nesla v duchu taneční zábavy.

V úterý 24. dubna se v sále ČMSCH odehrálo divadelní před-
stavení Sněhová královna. Dvouhodinový muzikál nacvičily 
děti ze základní školy pod vedením paní učitelky P. Jenčkové.

V úterý 8. května uctili místní občané, zástupci spolků, za-
stupitelé obce, starostové okolních obcí i pozvaní zástupci 
velvyslanectví památku obětí druhé světové války.

V úterý 5. června si předškoláci a jejich kamarádi užili zahrad-
ní slavnost. S opravdovými letuškami nastoupili do letadla 
a vydali se na cestu kolem světa. Více na str. 14.

V sobotu 15. června se ve Štěchovicích konaly oslavy 120. 
výročí spolku Vltavan, jehož dlouholetými členy je i řada ob-
čanů z Brunšova. Více o historii spolku na str. 16.
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{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
článků a příspěvků do  letního 
čísla se sešlo víc než jindy. Měla 
jsem pocit, že každý si dal před-
sevzetí napsat text před odjez-
dem na  dovolenou. Doufala 
jsem, že osoba, kterou jsem ten-
tokrát zpovídala, neodjede dřív, 
než rozhovor dokončíme. Lou-
čila se slovy „tak já jedu“. Autor 
tématu čísla, který si vybral pro 
svou diplomovou práci histo-
rii rekreace v Pikovicích, odjel 
na dovolenou dřív, než jsme stih-
li doladit konečnou podobu textu 
pro Zpravodaj, tak snad to bude 
podle jeho představ. Na datum 
odjezdu na dovolenou mě upo-
zorňoval i grafik a zaměstnanci 
v tiskárně. A mně už se to taky 
blíží, proto doufám, že všechno 
stihnu dokončit dřív, než odje-
du. Dovolená je vždycky hezčí, 
když se odjíždí s pocitem, že je 
hotovo. Dodělávat Zpravodaj až 
po návratu by znamenalo mno-
hem více práce. On se totiž chová 
jako živý organizmus. Než se se-
staví, některé jeho části stihnou 
zestárnout, než se zase omladí, 
udělají se vrásky jinde, protože se 
nějaká skutečnost vyvine jinak, 
než jsme předpokládali. Občas 
je velmi těžké podat informa-
ce s předstihem, nebo tak, aby 
nebyly zavádějící. Ale vždycky 
musí přijít okamžik rozhodnutí, 
že se pošle do tisku. Počkat! Ještě 
jeden příspěvek… Necháme ho 
na příště. Že do příště nepočká? 
Ale kam s ním? Odstraníme tedy 
fotky, místo se najde. Naposledy 
zavolám do tiskárny a už taky 
odjíždím, než se ještě něco se-
mele. Hezkou dovolenou těm 
z vás, kteří z Hradištka míříte 
pryč, i vám, kteří sem přijíždíte, 
abyste ji naopak strávili u nás.

LUCIE HAŠKOVÁ

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

• Pokračují jednání a  schvalovací proces záměru 
vykoupení centra obce od společnosti Adarman, 
byla schválena a uzavřena Rámcová smlouva.

• Na základě proběhlého výběrového řízení za úče-
lem získání investičního úvěru na  vykoupení 
centra uzavře obec Hradištko smlouvu o úvěru 
s Českou spořitelnou a.s.

• Probíhají majetkové zápisy vyplývající z uzavření 
Dohody o narovnání s Královskou kanonií pre-
monstrátů na Strahově, nejdříve se geometricky 
rozdělovali pozemky.

• Obec získala dotaci na zateplení fasády tělocvičny.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo rozšíření mateřské 

školy o tři třídy, probíhají práce na projektu.
• Koncem června má být vydané stavební povolení 

na přístavbu a nástavbu ZŠ.
• Byla dokončena IV. etapa chodníku „V Říčném“.

• Proběhne rekonstrukce st. silnice č. II/106, nako-
nec bude II. až V. etapa provedena v tomto roce, 
I. etapa v roce 2019.

• Obec částečně uspěla se žádostí o dotaci na stavbu 
chodníku II. etapa (od restaurace U Petra k trafo-
stanici směrem k Hradištku).

• Obec Hradištko uspěla ve  sporu s  panem Bra-
nislavem Lisým v určení hranic mezi pozemky 
u Okresního soudu Praha – západ. Rozsudek na-
bude právní moci až vyznačením o jejím nabytí, 
které provede soud až po úspěšném doručení pí-
semného vyhotovení účastníkům sporu a pouze 
v případě nepodání odvolání žádným z účastníků 
sporu. Tento spor byl medializován Českou tele-
vizí v pořadu Černé ovce. 

• JSDHO Hradištko je od 1. července 2018 zařaze-
na do seznamu jednotek předurčených k zásahům 
na dopravních nehodách.

Vyslyšeli jsme požadavek čtenářů a po několika 
letech obnovujeme fotosoutěž. Letní otázka zní: 
Poznáte, jaký dům je na snímku a kdo ho nechal 
v roce 1903 postavit? Pozorní čtenáři tuto infor-
maci jistě objeví v tématu čísla. Správnou odpověď 
nám zašlete na  redakce@hradistko.cz nebo pí-
semně na adresu Obecní úřad Hradištko, redakce 
Zpravodaje, Chovatelů 500, 252 09 Hradištko, a to 
nejpozději do 31. srpna 2018. Nezapomeňte při-
psat své jméno a kontakt. Výherce obdrží knihu 
„Individuální a masová rekreace v okolí velkých 
industriálních měst v 19.–21. století“. 

FOTOSOUTĚŽ

Zpravodaj obce Hradištko – léto 2018, čtvrtletník vychází 13. července 2018. Vydává obec Hradištko pro obyvatele a rekreanty Hradištka, Brunšova 
a Pikovic, IČ 00241245. Evidence MK ČR E 17527. Náklad 1 200 výtisků – zdarma. Distribuce Česká pošta. Tisk Tiskárna Hradištko. Redakce: Lucie Hašková, 
Rudolf Zděnek, Ing. Ladislav Vondrášek, Olga Andrlová, Mgr. Jana Chadimová. Gra� cká úprava: PAPAVER. Kontakt na redakci prostřednictvím obecního úřadu nebo 

na e-mail: redakce@hradistko.cz.  V elektronické podobě je Zpravodaj na adrese: www.hradistko.cz. Uzávěrka příštího čísla je 10. září 2018.
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{ SLOVO STAROSTY } 

ČEKÁ NÁS REALIZACE VELKÝCH PROJEKTŮ
Rád bych vám podal několik informací k řešení problémů obce. Dodělala se další a nej-
důležitější část chodníku Brunšov – Hradištko. 
Tato akce byla velmi složitá nejen z hlediska 
chodníku jako takového, ale musela být 
provedena též z hlediska životního prostředí 
celé akce. Stála 6,5 mil. Kč, z toho dotace činila 
4,8 mil. Kč. Myslím, že občané tuto stavbu 
velmi ocení z hlediska bezpečnosti chodců 
a celého provozu v této oblasti. Projektově 
máme připravenou další etapu a v současné 
době se připravuje část od  restaurace 
U Petra směrem k Hradištku k trafostanici. 
Tato etapa bude zahájena až po opravě celé 
komunikace. Opravu řeší Správa a údržba 
silnic ve  spolupráci s  Krajským úřadem 
a velmi změní život naší obce, protože celá 
silnice, která se bude opravovat v několika 
etapách, bude úplně uzavřena a  bude se 
jezdit pouze po objízdných trasách za velmi 
složitých podmínek. Podrobnosti o časovém 
harmonogramu oprav a objížďkách najdete 
na  jiném místě Zpravodaje. Informační 
letáky budou vycházet dle potřeby 
minimálně jednou týdně, občané je budou 
dostávat do schránky, dále budou k dostání 
v  obchodech, na  poště, v  restauracích 
i  na  obecním úřadě. Výjimečně budeme 
informace sdělovat rozhlasem a v případě 
tísně můžete volat i na tel. číslo 257 740 580 
(p. Vála) nebo 257 740 441 (pí. Svobodová). 
Tito pracovníci budou střídavě na  příjmu 
v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Nebude to 
lehké, ale musíme to přežít, jak vy občané, tak 
já jako starosta obce, na tom se bohužel nedá 
nic změnit. Děkuji za pochopení.
Jednou z nejdůležitějších akcí poslední doby 
bylo posílení vodních zdrojů na Brunšově, 
v současné době probíhají zkoušky a měření. 
Buďme rádi, že máme též připojenou Želivku, 
kterou čerpají hlavně Pikovice, ale poslední 
odběry jsou velmi vysoké a faktury dosahují 
částky až 250 000 Kč měsíčně, takže je potře-
ba další řešení, protože počet obyvatel roste 
a spotřeba vody v současné době sucha stále 
narůstá. Nechci nikoho strašit, ale tento pro-
blém musí obec průběžně řešit pořád.

Rekonstrukce tělocvičny

V  zimním období proběhla rekonstrukce 
tělocvičny, která stála 1,7 mil. Kč a z  toho 
550 000 Kč pokryla dotace. Byly též provedeny 
nové rozvody topení včetně opravy střechy 
a hromosvodu. Myslím si, že se celá akce vel-
mi zdařila. Tělocvičnu teď provozuje obecní 
úřad včetně úklidových služeb, protože budo-
va je v majetku obce. Celou organizační čin-
nost a opravy zajišťoval p. Neužil, za což mu 
patří velké díky a technickou pomoc včetně 
projektu moje osoba. Kdo tam chodíte cvičit 
nebo jste byli na zábavě, posuďte sami. Sa-
mozřejmě jsou tam ještě další věci, provádí se 
revize nářadí, bude se něco opravovat a něco 
dokupovat. Musí se dořešit vytápění, provoz 

tenisového kurtu včetně hygieny hráčů po zá-
pasech, dále klubovna, která by mohla sloužit 
dalším obecním složkám, třeba důchodcům 
a dalším. Hlavně je třeba na všem neustále 
pracovat a zlepšovat služby pro občany.
Jednou z nejdůležitějších akcí současné doby 
je příprava připojení hořejší části obce včetně 
školy na kanalizační síť s připojením na čis-
tičku v Pikovicích. Celá akce je připravena 
na stavební povolení a mělo by každým oka-
mžikem proběhnout stavební řízení včetně 
stavebního povolení, výběrového řízení a za-
hájení celé stavby. Dále se začíná projektově 
připravovat další stavba velké čističky na Šle-
míně pro ostatní části obce včetně Rajchar-
dova, Brunšova a Šlemína.

Přístavby školky
Další veledůležitou záležitostí je přístavba 
mateřské školy. Tato stavba se začala řešit 
ještě v době sporu s Královskou kanonií pre-
monstrátů a výsledkem bylo nouzové řešení 
kvůli pozemku. Později se situace změnila 
a vzhledem k požadavkům ředitelky školky 
M. Bílkové a finančním možnostem obce do-
šlo k projektové změně. Ta se nelíbila někte-
rým členům obecního zastupitelstva, tak jsem 
musel projekt zastavit a trvalo celé dva měsíce, 
než se věc alespoň částečně vyřešila. Řeše-
ní staveb není mojí povinností jako starosty 
obce, mají to řešit zvolení a určení členové 
zastupitelstva. Celý projekt jsem tedy se zpož-
děním pustil k dokončení, ale teď již nemohu 
ručit za to, jak bude projekt dále pokračovat, 
kdy bude dokončen a co bude se stavbou dále. 
Blíží se volby a spousta občanů se již těší na to, 
jak budou kandidovat a řídit obec po volbách. 
Všem to z celého srdce přeju!
Dále se připravuje další rozšíření přístavby 
naší základní školy. To je další tvrdý oříšek 
současnosti. Tuto akci řeší můj místostarosta 
p. Pipota, tak doufám, že vám nějakou zprávu 
o této akci podá. Je to rovněž velmi důležitá 
akce a musí se na ní pracovat. Hradištko se 
neustále rozrůstá a obec tyto problémy musí 
stále řešit, pokud chce, aby Hradištko byla 

obec středisková, vedoucí svým rozsahem 
a působností v této oblasti. 

Rekonstrukce zámku
A dále bych znovu připomněl, že s převzetím 
budovy čp. 1 – zámku – jsem vydal vedoucí-
mu projektantovi Ing. Dražanovi objednávku, 
aby ve spolupráci s památkáři připravil pro-
jekt na opravu a rekonstrukci celé této bu-
dovy. Rovněž jsem tak učinil ve věci celého 
historického obezdění včetně zděného vjezdu 
k budově zámku, posouzení statika a dalších 
odborníků v řešení celé této záležitosti, aby 
vše zůstalo na Hradištku pro budoucí poko-
lení. Každý z občanů se může svými kvali-
fikovanými návrhy zapojit, ale konkrétně, 
jednoduše a  včetně připomínek zástupců 
památkového úřadu.

Jedním z dalších velkých problémů naší obce 
jsou opravy místních komunikací. Máme jich 
desítky kilometrů a ani deset našich celých 
rozpočtů by nestačilo na jejich opravu. Dě-
láme postupně opravdu jen to velmi důležité, 
na co stačí každý rok z obecního rozpočtu při-
dělené finance. Dotace na tyto akce bohužel 
vůbec nejsou a nejsou ani na sekání příkopů 
kolem hlavních komunikací. Ty jsou v majet-
ku správy silnic a pokud bych měl zajistit je-
jich sekání, musela by mít naše pracovní četa 
alespoň 15 členů. Ale z čeho bych je zaplatil, to 
je další věc. Dnes je vše nejen o penězích, ale 
i o lidech, protože sehnat pracovníka do pra-
covní čety obce je také problém. Dnes nikdo 
nechce moc pracovat, ale jen sedět u počítače 
a inkasovat.
Dále obec řeší odkoupení středu obce včetně 
U-budovy, pozemku a bývalých dalších objek-
tů OTK od firmy Adarman. Tato firma tyto 
pozemky a objekty odkoupila od KKP a po-
kud chceme sami rozhodnout o tom, co má 
být v centru naší obce, musíme centrum od-
koupit, a to za 31,8 mil. Kč. Než se tak stane, 
už teď nás zajímají vaše názory a připomín-
ky k budoucí podobě centra obce. Těším se 
na vaše reakce a návrhy a děkuji za podporu.

Text: ANTONÍN MERTA, starosta obce
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

UZAVÍRKA STÁTNÍ SILNICE II/106 V KATASTRU OBCE HRADIŠTKO
V sobotu dne 12. května 2018 proběhlo v tělocvičně TJ Slovan Hradištko setkání obča-
nů se zástupci hlavního investora, zhotovitele a obce Hradištko k připravované rekon-
strukci státní silnice II. třídy v úseku od mostu Edvarda Beneše přes řeku Vltavu v místní 
části Brunšov až po křižovatku u Pivovarského rybníka v místní části Hradištko. 

Tato rekonstrukce dle původního záměru 
byla rozdělena do pěti etap se zahájením dne 
2.7.2018 s tím, že 1. etapa měla proběhnout 
v úseku od mostu směrem k odbočce do ulice 
Na Ovčičkách. 
Po několika dalších jednáních a nově vznik-
lých skutečnostech bylo rozhodnuto investo-
rem, kterým je Středočeský kraj, a zhotovi-
telem, kterým je společnost Eurovie, že celá 
rekonstrukce započne ve  stejný termín, to 
znamená 2.7.2018, ale bude se jednat o úsek 
od křižovatky ulic Benešovská a ulice Šle-
mínská, s možností odbočení směr Šlemín 
(stavebně označeno jako 2. etapa). Dokon-
čení této etapy by mělo být k datu 19.8.2018.
Zahájení této rekonstrukce se samozřejmě 
dotkne i celkové dopravy osobní i autobuso-
vé. Bude zavedena náhradní objízdná trasa 
pro automobily do nosnosti 3,5 tuny, která 
povede trasou od  mostu Edvarda Beneše 
směr Brunšov, první odbočkou do  ulice 
Na Ovčičkách, místní část Brunšov, a násled-
ně do ulice Chovatelů ke křižovatce s ulicí 
Benešovskou, s  návratem na  hlavní silnici 

II/106 s odbočením vlevo do místních částí 
Hradištko, Rajchardov a Pikovice a s odbo-
čením vpravo směr Krňany, Jílové u Prahy 
a Benešov. Opačný směr objížďky bude ve-
den stejnou trasou. Celá trasa bude řádně 
označena patřičnými dopravními značkami 
a budou na ní zřízeny v ulici Na Ovčičkách 
i  dva dopravní semafory, které budou ří-
dit dopravu v této části. Jeden z nich bude 
umístěn v dolní části Brunšova před odboč-
kou do  ulice Na  Ovčičkách, druhý z  nich 
bude umístěn ve  zpětném směru v  horní 
části Brunšova na křižovatce ulic Filmařská 
a Na Ovčičkách u RD čp. 201. Na všech ob-
jízdných trasách platí zákaz zastavení. 

Náhradní autobusová doprava:

Linka č. 338 bude nahrazena midibusem 
(nově zřízená linka č. 748), který pojede ze 
Štěchovic přes most Edvarda Beneše stejnou 
objízdnou trasou jako doprava osobní a dále 
se vrátí na  trasu směr Pikovice – zastávky 
Hradištko Brunšov, Hradištko Brunšov Pol-
ní, Hradištko U Rybníčku, Hradištko Zámek, 

Hradištko Osada, Pikovice Pod Medníkem, 
Pikovice Obec. Opačný směr přepravy po
stejné trase zastávky Pikovice Obec, Pikovice 
Pod Medníkem, Hradištko Osada, Hradištko 
Zámek, Hradištko U Burdů, Hradištko Brun-
šov a dále směr Štěchovice. Jízdní řád je tvo-
řen tak, aby cestující midibusem do Pikovic 
mohli přestoupit v Pikovicích na první ranní 
vlakové spoje směr Praha a stejně tak i od-
polední návaznost na vlakové spoje z Prahy 
směr Hradištko.

Linka č. 438 na  trase Benešov – Štěchovi-
ce bude pozměněna tak, že některé vybrané 
spoje budou končit v  Pikovicích, zástavky 
Hradištko U  Rybníčku, Hradištko Zámek, 
Hradištko Osada, Pikovice Pod Mední-
kem, Pikovice Obec. Opačný směr přepra-
vy po stejné trase, zastávky Pikovice Obec, 
Pikovice Pod Medníkem, Hradištko Osada, 
Hradištko Zámek, Hradištko U Burdů a dále 
směr Benešov a některé spoje budou končit 
v Hradištku, zastávky Hradištko U Rybníč-
ku, Hradištko Zámek. Opačný směr po trase 
Hradištko Zámek, Hradištko U Burdů a dále 
směr Benešov.

     Text: MILAN VÁLA, pracovník OÚ

234 704 560
www.pid.cz

dočasná změna

Sledujte, prosím, výlukový jízdní řád.

od 2. července 2018 (pondělí)  

Výluka Hradištko - II. etapa - III. etapa
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Pouze vybrané spoje.
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do 7. října 2018 (neděle)

Vážení cestující,
z důvodu výstavby kanalizace a opravy povrchu komunikace 
v Hradištku bude od zahájení provozu dne 2.7. (pondělí) do 
ukončení provozu dne 7.10.2018 (neděle) uzavřena silnice II/106. 

Linky PID 338 a 437 budou ukončeny ve Štěchovicích. 

Linka 438 bude ukončena v zastávce „Hradištko,Zámek“. 

Jako náhradní doprava bude zavedena linka PID 748 v trase 
Hradištko,Pikovice,Most – Hradištko,U Rybníčku – Štěchovice. 
Přestupy mezi linkami 338, 437 a linkou 748 budou realizovány 
v  zas t .  „Š těchov ice“ ,  mez i  l inkou  438  a  748  v  zas t . 
„Hradištko,U Rybníčku“. Vybrané spoje linky 748 budou navazovat 
v zast. „Hradištko,Pikovice,Most“ na vlaky linky S8 ve směru do/od 
Prahy. Vzhledem k charakteru objízdné trasy bude na linku 748 
nasazeno vozidlo o kapacitě cca 60 osob.

338 437 438 748

338 437

438

748

Zast. „Hradištko,Brunšov“ bude přemístěna o cca 200 m ve směru 
Štěchovice. Zast. „Hradištko,Rajchardov“ bude zrušena. Zast. 
„Hradištko,U Rybníčku“ ve směru Krňany (naproti rybníku) bude 
přemístěna o cca 150 m ve směru Krňany a bude sloužit také pro 
směr Štěchovice, stávající zast. ve směru Štěchovice (u rybníka) 
bude sloužit pro směr k zámku a do Pikovic.
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ZASTUPITELSTVO JEDNALO 2. KVĚTNA 2018
Zastupitelstvo obce 

schvaluje:
 • Smluvní podmínky mezi obcí Hradištko 

a společníky společnosti Adarman s.r.o., 
IČ 06010628 za účelem řešení vlastnictví 
nemovitostí v centru obce Hradištko.

 • Zadávací řízení na  výběr poskytovatele 
úvěru dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek za účelem zajiště-
ní finančních prostředků na odkup 100% 
podílu ve společnosti Adarman s.r.o. a dále 
za účelem zajištění finančních prostřed-
ků pro koupi pohledávek za  společnos-
tí Adarman s.r.o. Toto řízení vzhledem 
k předpokládané hodnotě této veřejné za-
kázky provést v režimu zjednodušeného 
podlimitního řízení a předložit výsledek 
zadávacího řízení, včetně návrhu smlouvy 
o úvěru s vybraným poskytovatelem, k od-
souhlasení zastupitelstvu obce.

 • Směnnou smlouvu č. 18/2018 uzavřenou 
na základě § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku a  dle článku 
3.9. dohody o narovnání ze dne 5. 2. 2018 
mezi Královskou kanonií premonstrátů 
na Strahově a obcí Hradištko. Předmětem 
směny jsou pozemky dle Směnné smlouvy 
18/2018. Směnou si obě strany zcelují své 
zájmové oblasti, v případě obce Hradištko 
se jedná především o centrum obce Hra-
dištko a komunikace.

 • Kupní smlouvu č. 19/2018 uzavřenou v sou- 
ladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle 
článku 3.20 a 3.21 dohody o narovnání ze 
dne 5. 2. 2018 mezi Královskou kanonií 
premonstrátů na Strahově a obcí Hradišt-
ko. Předmětem kupní smlouvy je pozemek 
par. č. 998/1, jiná plocha, ostatní plocha 
o výměře 1 620 m2. Pozemek se nachází 
v centru obce Hradištko.

 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě uzavřené mezi Krá-
lovskou kanonií premonstrátů na Strahově 
a obcí Hradištko. Předmětem této smlouvy 
je pozemek par. č. 423/17, lesní pozemek, 
o výměře 2 930 m2. Pozemek je ve svahu 
mezi Šlemínem a Hradištkem.

 • Kupní smlouvu č. 17/2018 uzavřenou v sou- 
ladu s ustanovením § 2079 a násl. záko-
na č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
mezi Královskou kanonií premonstrátů 
na Strahově a obcí Hradištko. Předmětem 
kupní smlouvy jsou pozemky par. č. st. 12, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součás-
tí je stavba/budova bez č.p./č.e. o výměře 
191 m2 a pozemek par. č. 59/12, sportoviště 

a rekreační plocha, ostatní plocha o výmě-
ře 446 m2. Pozemky a stavba jsou součástí 
školního areálu ZŠ Hradištko.

 • Kupní smlouvu č. 20/2018 uzavřenou v sou-
ladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi 
Královskou kanonií premonstrátů na Stra-
hově a obcí Hradištko. Předmětem kupní 
smlouvy jsou pozemky par. č. st. 1953, zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, par. 
č. st. 1955, zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 23 m2, par. č. st. 1962, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 30 m2, par. č. st. 1966, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, 
par. č. st. 1967, zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 28 m2 a par. č. st. 1970, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 28 m2. Pozemky 
a stavba sousedí s areálem MŠ Hradištko.

 • Rozpočtovou změnu č. 03/2018, kterou se 
zvyšují rozpočtové výdaje o částku 1 000 
tisíc Kč na celkových 42 553 tisíc Kč po pro-
vedené rozpočtové změně.

 • Podání žádosti o dotaci ze Středočeského 
infrastrukturního fondu, tématické zadání 
Podpora rozvoje a obnovy základních škol, 
Projekty podpořené ze státního rozpoč-
tu (Ministerstvo financí) z podprogramu 
298213 (29821300) „Podpora rozvoje a ob-
novy materiálně technické základny regio-
nálních škol v okolí velkých měst“ na do-
financování stavební akce „Rekonstrukce, 
modernizace a  rozšíření Základní školy 
Hradištko, stavební objekt na parc.č.st.13, 
č.p. 33 – přístavba a nástavba“.

 • Dodatek č. 1 ke  smlouvě č. 12133671 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operační-
ho programu životního prostředí uzavřené 
mezi Státním fondem životního prostředí 
České republiky a obcí Hradištko.

Zastupitelstvo 
obce ukládá:

 • Starostovi obce Hradištko připravit Zadá-
vací dokumentaci a následně bez zbytečné-
ho odkladu zahájit a provést zadávací řízení 
na výběr zhotovitele stavby pod názvem 
„Rekonstrukce, modernizace a rozšíření 
Základní školy Hradištko, stavební objekt 
na parc.č.st. 13, č.p. 33 – přístavba a nástav-
ba“. V celém průběhu zadávacího řízení je 
starosta obce povinen dbát na dodržení zá-
kona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek v návaznosti na zákon č. 128/2000 
Sb., o obcích. O provedeném zadávacím 
řízení bude starosta informovat zastupi-
telstvo obce a předloží mu návrh smlouvy 
o dílo s vybraným zhotovitelem před jejím 
uzavřením ke schválení.

Zastupitelstvo 
obce volí:

 • Zastupitelku obce Hradištko paní Olgu 
Andrlovou jako členku školské rady ZŠ 
Hradištko na období květen 2018 až leden 
2021.

Zastupitelstvo 
bere na vědomí:

 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce Hradištko za rok 2017 provedené 
odborem interního auditu a kontroly Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje.

VÝKUP U-BUDOVY 
A PŘILEHLÝCH POZEMKŮ

Ve výkupu tzv. „účka“ a přilehlých pozemků jsme postoupili. Uzavřeli jsme se společ-
níky společnosti Adarman, s.r.o. Rámcovou smlouvu o převodu podílů. Výběrovým 
řízením provedeným v  souladu se Zákonem o  veřejných zakázkách máme zajiště-
né finance (oslovili jsme pět bankovních domů). Smlouvu o úvěru budeme uzavírat 
s Českou spořitelnou, a.s.
Majitelé společnosti Adarman, s.r.o. nyní 
připravují společnost do  takového stavu, 
jak obec požaduje – především, aby byly vy-
mazány zástavy na listu vlastnictví. Koncem 
července 2018 předpokládáme uzavření 
smlouvy o převodu 100% podílů společnos-
ti Adarman, s.r.o. Dále připravujeme kupní 
smlouvu mezi obcí a společností Adarman, 
s.r.o. tak, aby dotčené nemovitosti byly pří-
mo v majetku obce (pak můžeme majetek 
lépe spravovat, žádat o dotace). Společnost 
Adarman, s.r.o. plánujeme po  převedení 
nemovitostí zlikvidovat, nic jiného tato 

společnost nevlastní, žádnou jinou činnost 
nevykonává. Všechny tyto kroky vykonáme 
tak, abychom daňově nebo jiným způso-
bem obec Hradištko nezatížili. 
Od vlastníků společnosti Adarman, s.r.o. 
jsme měli nabídku koupě společnosti s ru-
čením omezeným za  31,8 mil Kč, nebo 
prodej pozemků formou kupní smlouvy 
v hodnotě 36 mil. Kč. Šli jsme tak levnější, 
třebaže komplikovanější cestou.

Text: TOMÁŠ PIPOTA 
a Ing. PETR VLK
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ZASTUPITELSTVO JEDNALO 11. ČERVNA 2018
Zastupitelstvo obce 

schvaluje:
 • Tajné hlasování k projednávanému návrhu 

Rámcové smlouvy se společností Adarman, 
s.r.o. za účelem řešení vlastnictví nemovi-
tostí ve středu obce.

 • Rámcovou smlouvu o převodu podílů mezi 
společníky společnosti Adarman, s.r.o. 
a obcí Hradištko za účelem řešení vlastnic-
tví nemovitostí ve středu obce a zastupitel-
stvo pověřuje starostu a místostarostu obce 
Hradištko uzavřít předmětnou Rámcovou 
smlouvu o převodu podílů.

 • Výběrové řízení na  službu pod názvem 
„Poskytnutí investičního úvěru obci Hra-
dištko“, ve  kterém byla komisí vybrána 
spol. Česká spořitelna, a.s. s nabídkovou 
cenou 4 079 464,72 Kč, a  zastupitelstvo 
pověřuje starostu obce Hradištko uza-
vřít předmětnou smlouvu o poskytnutí  
úvěru.

 • Uzavření kupní smlouvy na pozemek par-
c.č. 197/3, ostatní plocha, ostatní komu-
nikace a pozemek parc.č. 197/4, ostatní 
plocha, ostatní komunikace. Pozemky 
dosud nezapsané v KN vznikly oddělením 
z pozemků p. č. 197/1 a 197/2. Pozemky 
jsou ve vlastnictví fyzické osoby, slouží 
veřejnému užívání a jsou zařazeny v pa-
sportu místních komunikací obce Hra-
dištko, část obce Brunšov, Úzká. Celková 
cena je stanovena ve výši 106 000,00 Kč.

 • Uzavření kupní smlouvy a nabytí pozemku 
par. č. 508/73, ostatní plocha, ostatní ko-
munikace. Na základě sdělení úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
který je majitelem, byl vnitřním schva-
lovacím procesem ÚZVSVM odsouhla-
sen přímý prodej obci Hradištko za cenu 
65 000,00 Kč. Pozemek se nachází v těsné 
blízkosti Základní školy Hradištko a souse-
dí s pozemkem parc.č. 515/128, na kterém 
je umístěn chodník s navazujícím přecho-
dem pro chodce. 

 • Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene služebnosti „Hradištko, Sekanka, 
nový kNN“ na pozemcích parc.č. 405/58, 
465/7, 850 a 852/8 se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizuje úplat-
ně, jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene se sjednává ve výši 29 000 Kč bez 
DPH.

 • Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene služebnosti „Hradištko, kNN pro po-
zemek parč.č. 495/12“ na pozemku parc.č. 

495/75 v obci Hradištko, části Hradištko, 
ul. Pod Vodojemem, Věcné břemeno se zři-
zuje úplatně, jednorázová náhrada za zří-
zení věcného břemene se sjednává ve výši 
2 400 Kč bez DPH.

 • Uzavření smluv o zřízení věcných břemen 
služebnosti se společností ČEZ Distribu- 
ce, a.s. 

 • Smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle 
ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník uzavřené dle článku 3.16 
a 3.19 dohody o narovnání ze dne 5.2.2018 
mezi smluvními stranami, kterými jsou 
Královská kanonie premonstrátů na Stra-
hově jako budoucí dárce na straně jedné 
a obec Hradištko jako budoucí obdarovaný 
na straně druhé.

 • Poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce Hradištko pro rok 2018 
(určeno pro místní spolky a  organiza-
ce) ve  výši 142  000,00 Kč pro Tělový-
chovnou jednotu Slovan Hradištko z.s. 
za  účelem spolufinancování projektu 
automatického zavlažování fotbalového 
hřiště. Žádost o finanční podporu je po-
dávána v souvislosti se získanou dotací 
z Krajského úřadu Středočeského kraje 
na automatické zavlažování hřiště ve výši 
260  000,00 Kč. Celkové náklady jsou 
402  000,00 Kč, požadovaná spoluúčast 
ve výši 142 000,00 Kč.

 • Rozpočtovou změnu č. 04/2018, kterou se 
zvyšují rozpočtové příjmy o částku 559 tisíc 
Kč na celkových 45 414 tisíc Kč po provede-
né rozpočtové změně a rozpočtové výdaje 
se zvyšují o částku 1 915 tisíc Kč na celko-
vých 44 468 tisíc Kč po provedené rozpoč-
tové změně.

 • Závěrečný účet obce Hradištko za  rok 
2017, kdy celkové konsolidované příjmy 
činily částku ve výši 43 269 tisíc Kč, cel-
kové konsolidované výdaje činily částku 
ve výši 35 678 tisíc Kč, to vše v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení) a výsledek hospodaření za rok 2017 
bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2017 nebyly zjištěny chyby, ne-
dostatky a rizika dle § 10 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 420/2004Sb., která mohou mít 
negativní dopad na hospodaření územního 
celku v budoucnosti.

 • Účetní závěrku obce Hradištko za  rok 
2017 dle účetních výkazů, sestavených 
k rozvahovému dni 31.12.2017 – rozvaha, 
výkaz zisku a ztrát, příloha účetní uzávěr-
ky a  zprávy z  veřejnoprávních kontrol. 

Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý 
obraz předmětu účetnictví a finanční situ-
ace účetní jednotky. Nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky.

 • Účetní závěrku zřízené příspěvkové or-
ganizace Základní škola Hradištko za rok 
2017 dle účetních výkazů sestavených 
k  rozvahovému dni 31.12.2017 – roz-
vaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní 
závěrky. Hospodářský výsledek ve  výši 
136 522,82 Kč schvaluje v plné výši do re-
zervního fondu tvořeného ze zlepšeného 
hospodářského výsledku a následně k po-
užití pro vybavení ZŠ Hradištko.

 • Účetní závěrku zřízené příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Hradištko za rok 
2017 dle účetních výkazů sestavených 
k  rozvahovému dni 31.12.2017 – roz-
vaha, výkaz zisku a ztrát, příloha účetní 
závěrky. Hospodářský výsledek ve  výši 
679,91 Kč schvaluje do rezervního fondu 
tvořeného ze zlepšeného hospodářského 
výsledku.

 • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provede-
ní stavebních prací „Chodník na pozemku 
parc. č. 870/1 – IV. etapa, k.ú. Hradištko 
pod Medníkem“ mezi společností ZNA-
KON, a.s. jako zhotovitelem a obcí Hra-
dištko jako objednatelem a zastupitelstvo 
pověřuje starostu obce Hradištko uzavřít 
předmětný dodatek.

 • Zachování matričního úřadu na  obci 
Hradištko. Toto usnesení zastupitelstvo 
obce Hradištko přijímá k plánovanému 
rušení cca 450 matričních úřadů, které 
zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR. Nově 
si každá obec může zvážit, zda si tuto 
agendu bude chtít ponechat a nadále vy-
konávat, obec Hradištko si matriční úřad 
ponechává. 

Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

 • Informaci o  výběrovém řízení na  akci 
„Zateplení objektu tělocvičny“ s konsta-
továním, že byly splněny veškeré záleži-
tosti a bere na vědomí uzavření Smlouvy 
o dílo.

 • Závěry z  jednání předsedy Svazu měst 
a  obcí ČR Františka Lukla a  předsedky-
ně Rady Asociace krajů ČR Janou Vildu- 
metzovou s premiérem ČR Andrejem Ba-
bišem a ministrem vnitra ČR Lubomírem 
Metnarem k problematice rušení matrič-
ních úřadů v malých obcích.
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

ZVÝŠENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU 
DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

V průběhu května všichni majitelé nemovitostí obdrželi složenky od Finančního úřadu. 
Pro řadu z vás to bylo nemilé překvapení, částka k úhradě byla vyšší než minulý rok. 
Navýšení bylo způsobeno rozhodnutím zastupitelstva z  června 2017, kdy byl schvá-
len místní koeficient pro výpočet daně z  nemovitých věcí na  katastru Hradištko pod 
Medníkem ve výši tři. Již před rokem jsem o tomto navýšení informoval ve Zpravodaji, 
vzhledem k  aktuálním  častým dotazům a  mailům bude správné toto navýšení znovu 
vysvětlit.

K navýšení místního koeficientu daně z ne-
movitých věcí vedlo zastupitelstvo několik 
faktů:

• Negativní rozdíl v  oblasti sběru odvozu 
odpadu a provozu sběrného dvora. Za rok 
2016 nás zmíněné služby stály částku 3 693 
tisíc Kč a na příjmech za místní poplatek 
za odpad jsme vybrali 2 652 tisíc Kč, rozdíl 
1 041 tisíc Kč. Za rok 2017 nás zmíněné 
služby stály částku 4 681 tisíc Kč a na pří-
jmech za místní poplatek za odpad a platby 
od Ekokomu jsme vybrali 3 087 tisíc Kč, 
negativní rozdíl za rok 2017 tak předsta-
vuje 1 594 tisíc Kč.

• Připravované investice, jako jsou kanaliza-
ce horní části Hradištka, rozšíření kapacity 

mateřské školy, rozšíření kapacity základní 
školy, stavba další části chodníku. Třebaže 
získáváme dotace, doplatky „z obecního“ 
jsou v řádech milionů.

• Úvěrové zatížení naší obce (v roce 2018 spla- 
tíme na jistinách a úrocích cca 4,2 mil. Kč).

• Výkup části centra obce (cca 3 hektary pro 
rozvoj obce).

• Pokračování v opravách místních komu-
nikací horkým asfaltem, v roce 2018 jsme 
vyčlenili částku 2,1 mil. Kč, v  opravách 
komunikací horkým asfaltem máme vel-
ký dluh (takové opravy provádíme, když 
je vyřešen majetkový stav pozemků pod 
komunikací).

Rozhodnout se o navýšení místního ko-
eficientu nebylo před rokem pro zastu-
pitelstvo jednoduché. Zároveň chápu, že 
je zvýšení daně z  nemovitých věcí pro 
majitele nemovitostí nepříjemné. Přes-
to výše uvedené důvody jsou racionální 
a rozumné.

Okolní obce Štěchovice, Davle, Petrov mají 
koeficient 2. Ale s  okolními obcemi bych 
prosím naši obec Hradištko neporovnával, 
naše situace je vzhledem k  odpadovému 
hospodářství, proběhlým a  budoucím in-
vesticím jiná, včetně rozsahu katastru a zá-
stavby. Právě rozsahem zástavby (Brunšov, 
Rajchardov, Hradištko, Pikovice dohroma-
dy) jsme velcí jako desetitisícové město, ale 
běžné příjmy máme díky institutu trvalého 
bydliště jiné.

Své případné dotazy k dani z nemovitých věcí 
laskavě směřujte na moji osobu.

Text: TOMÁŠ PIPOTA; 
místostarosta obce Hradištko

PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA NA STARÉ BUDOVĚ ZŠ HRADIŠTKO
V minulém čísle Zpravodaje jste byli informováni o další investici do rozšíření kapacit 
naší Základní školy Hradištko, kdy jsme úspěšně zažádali o investiční dotaci u Minister-
stva financí ČR. Ministerstvo tuto skutečnost potvrdilo dopisem ze dne 7. května 2018. 
Zároveň jsme požádali o spolufinancování této akce u Středočeského kraje, zde na vý-
sledek posouzení ještě čekáme. 
Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 
32 mil. Kč, dotace pokryje 21,3 mil. Kč. Zby-
tek jsme připraveni zafinancovat z vlastních 
zdrojů, které jsme si za poslední čtyři roky 
naspořili (máme finanční rezervu na ban-
kovních účtech).
Nyní probíhá sloučené územní a  stavební 
řízení. Kladná vyjádření a stanoviska všech 
dotčených orgánů máme k dispozici. V čer-
venci 2018 očekáváme pravomocné stavební 
povolení. Z  důvodu vybudování hydrantu 
a zajištění požární bezpečnosti budeme po-
silovat vodovodní řád směrem ke špýcharu. 
Současně připravujeme podklady pro výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby v souladu 
se Zákonem o veřejných zakázkách. Čekáme 
na dokončení projektové dokumentace pro 
provedení stavby a slepý výkaz výměr. Zde se 
obáváme, jak na tom budou kapacity a mož-
nosti stavebních firem. Budeme oslovovat 
minimálně pět stavebních firem, zveřejňo-
vat zakázku na profilu zadavatele. Výsledek 
výběrového řízení nejsme schopni předem 
odhadnout.
Složitou kapitolou je plán organizace vý-
stavby. Přístavbu a nástavbu nebude možné 

zvládnout pouze v prázdninových měsících, 
zasáhne do výuky. Staveniště zřídíme na za-
hradě ZŠ před starou budovou, pro děti bude 
zajištěn bezpečný vstup. Mimo výběru zhoto-
vitele je největší otázkou a problémem, kam 
po dobu hrubé stavby umístit tři třídy a vý-
dejnu jídla (předpokládáme na 4 měsíce). Pr-
votní záměr, na kterém pracujeme, je umístit 

tři třídy do budovy zámečku. O podmínkách 
této varianty jednáme s Národním památko-
vým úřadem. Výdejnu jídla zamýšlíme umís-
tit do společenského sálu vedle tělocvičny. 
Jako rezervní řešení jsou buňky. Raději chce-
me investovat do zámečku nebo společenské-
ho sálu než vynaložit finance za zřízení místa 
pro buňky a platit jejich pronájem.
Začátek realizace stavby se bude odvíjet 
od  výsledků výběrového řízení a  vyřešení 
náhradních prostor pro výuku dětí. 

Text: TOMÁŠ PIPOTA 
a RADKA SVOBODOVÁ

ODBĚR AKTUALIT 
Z WEBU OBCE HRADIŠTKO

Pokud máte e-mail a prohlížíte si různé webové stránky, doporučujeme sledovat ak-
tuality na obecním webu www.hradistko.cz. 

O vložené aktualitě nebo změně obdržíte 
upozorňující mail. Pokud tuto službu za-
tím nevyužíváte, doporučujeme se přihlásit 
k odběru aktualit. Možnost přihlášení nebo 
odhlášení je ve  spodu webových stránek 
obce Hradištko.
V  posledních týdnech a  měsících jsme 
zaznamenali, že uživatelům e-mailů s do-
ménou seznam.cz nebyly upozorňující  

e-maily doručovány. Prověřili jsme to 
přímo u  společnosti Seznam.cz. Dozvě-
děli jsme se, že tyto e-maily byly doručo-
vány do složky Hromadné. Požádali jsme 
společnost Seznam.cz o změnu. Nyní bu-
dou informační e-maily opět doručovány 
do složky Doručené, tak jak jste byli zvyklí.

Text: TOMÁŠ PIPOTA, 
místostarosta obce



{ 7 }

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

ZRUŠENÍ MATRIKY ZAŽEHNÁNO
V polovině května dorazila z Ministerstva vnitra zpráva, že do konce roku bude zru-
šeno 445 matrik na malých obcích. Zrušení se mělo týkat i matriky v naší obci, neboť 
počet matričních záznamů byl pod hranou 20 „prvozápisů“ za rok. 

Dopis, kterým Ministerstvo vnitra dotčené 
úřady informovalo, byl omylem doručen 
obci Hradištko u  Nymburka. Naše obec 
tak přišla o možnost vyjádřit se k celé pro-
blematice na svolané schůzi. Ministerstvu 
vnitra jsme proto napsali dopis, ve kterém 
vysvětlujeme širší souvislosti a důvody pro 
zachování matričního úřadu.
Jedním z důvodů snižujícího se počtu ma-
tričních zápisů bylo, že obec přestala vyu-
žívat krásnou svatební síň na zámku, a to 
kvůli předání majetku Královské kanonii 
premonstrátů, čímž výrazně ubylo svateb 
konaných na  území naší obce. Po  uza-
vření smíru s KKP a získání zámku zpět 
do majetku obce plánujeme jeho opětovné 
využívání včetně obřadní síně. V koncepci 
budoucího rozvoje obce je i  plán na  vy-
budování hřbitova. Obec má vykoupený 
pozemek, pravomocné územní rozhodnutí 
ke stavbě a projekt pro realizaci.
Dalším argumentem pro zachování matri-
ky je nárůst počtu obyvatel. Za posledních 
deset let v obci přibylo 600 trvale hlášených 
občanů. Takto se rozvíjející obec s výhle-

dem na 4 000 obyvatel by měla svým obča-
nům poskytovat co nejširší služby a s tím 
souvisí i  fungování matriky. Práce matri-
ky nejsou jen prvozápisy, ale i  nahlížení 
do matričních knih a sbírek, vydávání du-
plikátů matričních listů, souhlasné prohlá-
šení rodičů o určení otcovství, vysvědčení 
o  právní způsobilosti k  uzavření sňatku 
v  cizině, změny jména nebo příjmení či 
osvědčení pro uzavření církevního sňatku.
Dne 29. května proběhlo jednání mezi 
předsedou Svazu měst a obcí ČR F. Luklem 
a  předsedkyní Rady Asociace krajů ČR  
J. Vildumetzovou s premiérem A. Babišem 
a ministrem vnitra L. Metnarem. Politic-
ké strany se dohodly na  zachování mat-
rik a ponechání rozhodnutí o případném 
zrušení matričního úřadu na  samotných 
zastupitelstvech obcí. Zastupitelstvo obce 
Hradištko oficiálně potvrdilo na  veřej-
ném zasedání 11. 6. 2018 zachování naší 
matriky. Dojde však ke změně financování 
matrik, a to na základě počtu provedených 
matričních úkonů.  

Text: TOMÁŠ PIPOTA

KONCEPCE ROZVOJE CENTRA – ANKETA 
V minulém čísle jsme avizovali spuštění ankety týkající se způsobu využití nově získa-
ných pozemků a budov v centru obce. Otevřeli jsme na toto téma diskuzi s několika 
místními architekty, kteří ji s nadšením uvítali. Jsme totiž přesvědčeni, že jejich způsob 
přemýšlení a profesní zkušenosti pomohou určit správný směr tak zásadnímu kroku  
v existenci obce, jakým je budování jejího jádra. 

V přípravné fázi je potřeba zadat vypracování 
stavebně historického průzkumu nově získa-
ných budov a požádat o vyjádření Národního 
památkového ústavu ke způsobu památkové 
ochrany centra obce, k zjištění jeho historic-
ké hodnoty. Z těchto dokumentů vyplynou 
důležité údaje, na základě kterých budeme 
moci přesněji stanovit možnosti řešení. Se 
záměrem takového rozsahu nutně souvisejí 
další disciplíny, jako je vybavenost obce, do-
prava, koncept veřejných prostor nebo řešení 
veřejné zeleně.
Nedílnou součástí přípravy je zjištění názoru 
široké veřejnosti. Rádi bychom tímto vyzva-
li všechny občany k vyjádření jejich přání 
a postřehů, ke sdílení osobních zkušenosti 
s každodenním životem v obci. Jedním z 
osvědčených způsobů získání těchto důleži-
tých vědomostí je forma DOPISU ARCHI-
TEKTŮM. Napište nám, jaká místa v obci 
máte rádi, jaká místa se vám nelíbí, jaký typ 
vybavenosti nebo veřejného prostoru vám 
zde chybí, případně jaké funkce již obec má, 
ale potřebovaly by posílit. Zajímá nás také, 

jaké aktivity vám na Hradištku chybí a zda 
byste uvítali veřejné diskuse na téma rozvoje 
a budoucnosti obce. 
Vaše vyjádření můžete posílat v jakékoliv 
formě, pro rozvíření diskuze je vystavíme 
na obecním úřadě a nejlépe také v místech, 
které se budou jejich obsahu nejvíce týkat. 
Další formou zjištění vašich názorů budou 
tzv. pocitové mapy, které plánujeme spustit 
na webových stránkách obce. Nezůstaneme 
však jen u tohoto. Plánujeme pořádání souvi-
sejících akcí, o kterých budete včas informo-
váni, a budeme se těšit na vaši aktivní účast. 
Nejsme první obcí stojící před obdobným 
úkolem, existuje spousta kladných příkladů, 
kdy došlo ke skvělé spolupráci mezi vedením 
obce, s jejich obyvateli a s profesionály, kteří 
dokážou zpracovat veškeré nasbírané vědo-
mosti. Využijte čas dovolených k přemýšlení 
o tom, co by se dalo udělat nebo změnit, aby 
se nám na Hradištku žilo lépe.  

Text: LUCIE HAŠKOVÁ 
a Ing. arch. JAKUB LOUČKA

STRUČNĚ 
Z OBECNÍHO 

ÚŘADU
Chodník na pozemku 

parc. č. 870/1 – IV. etapa
Díky poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní in-
frastruktury na rok 2018 se podařilo řád-
ně zrealizovat další, velmi kritický úsek 
chodníku, který spojuje část obce Hra-
dištko, Rajchardov a Brunšov. V současné 
době je v projektové přípravě i další etapa, 
která bude navazovat na tuto stavbu. 

Veřejný rozhlas
Žádáme občany, aby nahlásili poruchy 
na  hlásných zařízeních veřejného roz-
hlasu, a  to buď na  tel .č. 731  658  507 
nebo na  e-mailu:  stavebni2@hradistko.
cz. Za spolupráci děkujeme.

Nový kontakt
Obec Hradištko jako vlastník a provozo-
vatel veřejného vodovodu a  kanalizace 
(pouze Pikovice) oznamuje nový kontakt 
na fakturaci vodného a stočného. Laskavě 
se prosím obracejte na paní Annu Vaníč-
kovou, 

tel.: 733 123 234, 
e-mail: odecty@hradistko.cz, 

úřední hodiny pondělí a středa 
8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00. 

Text: IVETA MYŠKOVÁ
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REKREACE NA VENKOVĚ – OKOLNOSTI VZNIKU
Vzorem pro způsob rekreace druhé poloviny 19. a počátku 20. století se stala aristokracie, 
která do té doby jako jediná vrstva společnosti znala fenomén volného času. Ten pak 
byl většinové společnosti umožněn v důsledku pravidelné pracovní doby, a tím vznikla 
otázka, co s tímto získaným časem navíc.
Jediná šlechta a bohaté měšťanstvo, tedy napros-
tý zlomek populace, mohl okázale demonstrovat 
své sociální postavení a chlubit se množstvím 
majetku. Volný čas tedy trávili na svých honos-
ných sídlech a věnovali se lovu, sportu, umění 
apod. A protože jiný vzor ve společnosti neexis- 
toval, začala i bohatnoucí střední třída napo-
dobovat tyto zvyky. Zpočátku to byly jen elity, 
postupem času se ale rekreace stala masovým 
jevem a povaha letních sídel se poněkud změ-
nila. Letní zámky byly postupně doplněny ho-
nosnými vilami, později skromnějšími domky, 
a nakonec i obyčejnými trampskými chatkami. 
Vývoj trávení volného času byl zároveň výraz-
ně ovlivněn idealizací divoké přírody, moderní 
člověk dočasně opouští město, aby v ní mohl 
hledat odpočinek a inspiraci.
Faktorů umožňujících trávení volného času 
je několik, jedním z nejdůležitějších je také 
rozmach dopravní infrastruktury, především 
železnice. Ta měla zásadní vliv zejména na bu-
dování příměstských villegiatur a umožnila 
jejím rekreantům navštěvovat svá sídla často, 
rychle a levně. V menší míře bylo možné vyu-
žívat i paroplavbu do příměst-
ských letovisek. Po roce 1926 
se již také setkáváme s rozma-
chem automobilismu. 
Dále přispěly k rozmachu ma-
sové rekreace změny v oblasti 
sociální politiky po roce 1918, 
které se pozitivně dotkly vol-
ného času zaměstnanců, a  to 
uzákonění osmihodinové pra-
covní doby a placená dovolená. 
Zavedení placené dovolené se 
týkalo především soukromých 
úředníků a dělníků. Jen ti nej-
lépe placení dělníci si však letní 
byt mohli dovolit, spíše se mezi 
nimi rozšířil tramping a chata-
ření. V důsledku tohoto zákona 
tak vznikaly chatařské kolonie, 
především v okolí Berounky a Sázavy a pře-
krývali se s oblastmi letních vil. 

Letní byty

Nově vznikající městská společenská vrstva 
cítila potřebu demonstrovat svou sociálně-
-kulturní pozici, a proto se objevují nové způ-
soby životního stylu. V tomto ohledu si bur-
žoazní společnost vypomohla inspirací z řad 
aristokracie, a sice projevem kladného vztahu 
k přírodě. Zde našly své uplatnění okrašlovací 
spolky, snažící se mimo jiné zelení zvelebit 
bezprostřední okolí svých domovů nebo zpří-
stupnit výletníkům romantickou krajinu bu-
dováním stezek. Městský člověk však postrádá 
zkušenosti s životem na venkově a příslušně 

si jej proto idealizuje. V namáhavé a špatně 
ohodnocené zemědělské práci vidí měšťan 
harmonický soulad s přírodou. Za panenskou 
divočinu pak označuje ve skutečnosti staletí 
udržovaný hospodářský les. Lidé žijící na ven-
kově tomuto trendu pochopitelně nemohou 
porozumět a zdá se jim tento pohled naivní, 
je pro ně však velmi vítaným. Nacházejí totiž 
v příchozích turistických aktivitách ekono-
mický zisk. Letním hostům nebo výletníkům 
mohou nabízet jak potraviny, tak i ubytování, 
případně budovat hostince, kiosky apod. 
Od poloviny 19. stol. se začal formovat trend 
navštěvování tzv. letních bytů. Pod tento po-
jem řadíme také vlastnění rekreačního ob-
jektu, nicméně před masovým rozmachem 
budování vlastních domů a vil bylo častěj-
ším způsobem trávení letních měsíců v pří-
rodě v pronajatém bytě. Rodina takto trávila 
na venkově několik letních týdnů. Jednalo 
se především o byt (nebo i jen jeden pokoj) 
ve vesnickém stavení, který místní obyvatelé 
pronajímali. Později se objevily i vily, hotely 
a hostince určené přímo pro letní hosty.

Nejluxusnější formou letního bytu se rozu-
mělo vlastnění vily. Typická jsou například 
honosná reprezentativní schodiště a zábradlí, 
vnitřní i venkovní. Každá vila i menší dům je 
zasazená do květnaté zahrady nezřídka upra-
vené ve stylu zámeckého parku s altánkem pro 
zahradní slavnosti apod. V případě nižšího 
sociálního postavení rodiny se setkáváme spí-
še s menšími podkrovními domy. I ty se však 
snaží napodobit aristokratickou okázalost. 
Finančně nejméně náročnou stavbou jsou 
potom chaty, vznikající většinou v koloni-
ích ve velmi příznivém přírodním prostředí 
s dobrou vlakovou dostupností. Jejich maji-
telé jsou zpravidla příznivci meziválečných 
trampských hnutí. Jinou formou chaty jsou 

tzv. weekendové domky nebo letní domky, 
které se zpravidla nevyskytují v koloniích, ale 
v intravilánu obce. Mezi jejich majiteli však 
termín chata nebyl příliš populární.
Ježdění na letní byt vzniklo jako následek bo-
hatnutí městské střední třídy. Reprezentovalo 
ji úřednictvo, živnostníci (lékaři, právníci, ar-
chitekti), univerzitní a středoškolští profesoři 
a podnikatelé. Největší část však představovali 
vyšší úředníci, kteří měli privilegia v podobě 
vyšších platů a delší dovolené. Mnohdy si z těch-
to důvodů mohli dovolit vlastní vilu. Od 20. let 
již byla návštěva letního bytu pro vyšší střední 
třídu samozřejmostí, ale nově se otevřela mož-
nost i pro nižší střední třídu. Ta chtěla (a koneč-
ně jí to doba umožnila) také demonstrovat svou 
společenskou prestiž, kterou ve velké míře pobyt 
na letním bytě představoval. Proto také velmi 
záleželo na významnosti lokality a na osobnos-
tech, které zde bylo možné potenciálně potkat. 
Avšak letní hosté, kteří byli zvyklí jezdit na ven-
kov už před první světovou válkou, považovali 
tento masový trend 20. a 30. let spíše za úpadek 
společnosti, především ve spojitosti s přeplně-
nými letovisky. Pro vyšší třídy tedy začalo být 
populární jezdit do zahraničí, zejména do Ju-
goslávie. Nejvyšší prestiž však měla návštěva 
francouzské Riviéry. 

Ačkoliv se v  Pikovicích často 
nejednalo o  honosné vily, je- 
jich přepych byl v  té době 
jednoznačný, protože vyba- 
vení bytů bylo ještě v roce 1930 
velmi špatné. 75 % z nich bylo 
bez příslušenství, 23 % jich bylo 
tvořeno pouze jednou míst-
ností a koupelnu mělo pouze 
20 % bytů. Bylo proto běžné, že 
rodina žila v jednopokojovém 
bytě, kde otec-řemeslník zá- 
roveň vyráběl.
Hospodářská krize na přelomu 
dvacátých a  třicátých let se 
československé rekreace (s vý- 
jimkou zahraničních návštěv) 
téměř nedotkla a zprvu to vypa- 
dalo, že se mu zcela vyhne. Ještě 

rok 1930 vykazoval stejné počty letních hos- 
tů jako v  předchozích letech. První pro-
jevy krize se ukázaly koncem roku 1931. 
Zaměstnanci přicházeli o mzdové bonusy, 
docházelo i ke  snižování platů samotných 
a zejména v roce 1933 zůstávaly některé rodi- 
ny přes léto doma. Přesto se však počty re-
kreantů výrazněji nesnížily. Pobyt na venkově 
nemusel být pro šetřivou rodinu příliš náklad- 
ný, obzvláště vlastnila-li sama domek. Také ná- 
vštěvám pomohl zákon z roku 1934, opět pro-
dlužující délky dovolených a svým způsobem 
i agrární krize z roku 1928, která postihla ven-
kov. Ten v jejím důsledku hosty z města vítal o to 
více, protože u nich měl odbyt zemědělských 
produktů. 
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REKREAČNÍ LETOVISKO 
PIKOVICE

Pikovice pravděpodobně vznikly na místě říčního přechodu, avšak první písemná zmín-
ka pochází z roku 1571, kdy byly s řadou dalších obcí prodány Janem ze Šternberka. 
Po častém střídání majitelů se dostaly do vlastnictví Strahovského kláštera roku 1638. 
Se zrušením roboty v roce 1848 se Hradištko vymanilo z poddanského stavu církevního 
panství a vznikla samostatná obec. Pikovice měly v té době 132 obyvatel, jejichž obži-
vou bylo především zemědělství, lesnictví nebo plavení dřeva na řece.

Regionu významně ekonomicky pomohlo 
zavedení lodní dopravy mezi Prahou a Ště-
chovicemi a výstavba železnice. V roce 1932 
byla zavedena autobusová linka Z Prahy přes 
Štěchovice do Slap. Vybudováním přehrady 
ve Vraném nad Vltavou v roce 1936 došlo 
k vzedmutí hladiny, a to až k Pikovicím, tak-
že Pražská paroplavební společnost mohla 
zavést pravidelnou linku mezi Davlí a  Pi-
kovicemi. Ta byla však brzy omezena pouze 
na výletní plavby během léta.
Vybudování vlakového spojení způsobilo 
velký nápor turistů a výletníků na malebné 
Posázaví. V souvislosti s tím padl návrh, jak 
toto velmi žádané území lépe zpřístupnit 
a v roce 1912 byl odsouhlasen návrh na vy-
budování posázavské stezky. Rozvoj stezky 
měl vliv na budování kiosků, restaurací i ho-
telů, a tak pomohla k rozmachu celého okolí.
Počátkem 20. let začaly být Pikovice obje-
vovány i mladými trampy. Šlo o lidi, kterým 
nevyhovovalo přílišné měšťáctví a  jeho or-
ganizovanost. Toužili po dobrodružství, čisté 
přírodě a zpočátku se jednalo spíše o nižší so-
ciální vrstvy. Obec musela v důsledku změny 
způsobu rekreace a obrovského zájmu o letní 
pronájmy nebo koupi pozemků k výstavbě 
vilek začít do  jisté míry implikovat nutná 
opatření. Co se trampingu týče, byly vydává-
ny zákazy stanování a k táboření bylo nutné 
povolení obecního výboru. Kolem roku 1924 
došlo k  parcelaci dosud zemědělské půdy 
a následně začala výstavba rekreačních dom-
ků a vil. Ekonomická krize způsobila stavební 

útlum, v letech 1931 a 1932 se v Pikovicích 
postavilo pouze po třech domech. Zato ná-
sledující roky začíná výstavba expandovat. 
Již v roce 1933 vzniklo devět nových objektů, 
rok nato patnáct (což byl nejproduktivnější 
rok) a v roce 1935 dalších třináct.
V souvislosti s hospodářským rozvojem leto-
viska měli místní a majitelé vil zájem na elek-

trifikaci obce především kvůli osvětlení. 
Na podporu finančně nákladného projektu 
vzniklo v  Pikovicích Družstvo pro rozvod 
elektrické energie. Jeho členy byly jak míst-
ní rolníci, tak i rekreanti z Prahy. Ti svými 

příspěvky pomohli rozvoji. Přípravné práce 
na rozvod elektřiny probíhaly už v roce 1928 
a koncem roku 1930 už bylo v ulicích zave-
deno veřejné osvětlení a také došlo k telefo-
nizaci Hradištka.
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MAJITELÉ REKREAČNÍCH OBJETKŮ
Záznamy o stavební činnosti v Pikovicích mezi lety 1920 a 1947 lze dohledat ve Státním 
okresním archivu Praha-západ se sídlem v  Dobřichovicích. Většina domů byla posta-
vena k rekreačním účelům, což podpořil i zákon „o podpoře stavebního ruchu“ z roku 
1920, který stavebníky osvobodil na 10 nebo 15 let od příslušných daní a přirážek, pře-
devším od daně z nemovitostí. 
Dokumentace obsahuje záznamy o staveb-
ních činnostech celkem 118 staveb a  týká 
se jak novostaveb, tak různých forem do-
staveb či kompletních rekonstrukcí. Většina 
domů je označována jako „rodinný domek“, 
případně „villa“ a někdy také „weekendový 
domek“. 
Většina rekreačních objektů v Pikovicích pa-
třila majitelům bydlících ve čtvrtích navazu-
jících na centrum Prahy, připojených k tzv. 
Velké Praze v  roce 1920. Nejvíce majitelů 
pocházelo z Královských Vinohrad, Nového 
města, Bubenče, Smíchova, Nuslí, Holešovic 
a  Vršovic, kde v  té době bydleli spíše lidé 
vyšší střední třídy. Při pohledu na povolání 
majitelů objektů nelze říci, že by si honosné 
vily stavěli lidé výše společensky postavení 
než ti, kteří vlastnili chaty. Stavitele či vrchní 
úředníky najdeme jak mezi majiteli vil, tak 
dřevěných chat. 
Zcela první rekreační stavba, která v Piko-
vicích vznikla, byla Wendlerova vila s  čís-
lem popisným (dále č. p.) 22 v  Pobřežní 
ulici. Továrník Jan Wendler vlastnil podnik 
na výrobu drátěných tkanin, pletiv, síťařské-
ho zboží, dírkovaných plechů a provozoval 
umělecké kovářství a parní válcovnu. Jeho 
vila byla postavena v roce 1903 a jako správ-
ce zde působil Antonín Salač. Na starosti měl 
také zahradnické práce. Wendler měl zálibu 
v entomologii a obecně v přírodních vědách, 

proto ve své vile měl také přírodovědeckou 
pracovnu. Právě při sběru brouků se sezná-
mil s pikovickým starousedlíkem Antonínem 
Salačem. Prokuristy ve Wendlerově podniku 
byli Filip Vávra a František Vítovec, který se 
oženil s dcerou pana továrníka. Ve vile poté 
bydlela rodina Vítovcových, a proto pikovičtí 
místní používají výhradně pojem Vítovcova 
vila. Ve zmíněné fabrice se také vyráběla ho-

nosná kovaná vrata a zábradlí. Doposud se 
vila takovými vraty pyšní. 
Vila č. p. 32 v Nádražní ulici se nachází nej-
blíže pikovické lávce a od vody je vzdálená 
pouhých 100 m. V roce 1926 
ji nechali postavit manželé 
Antonín a Růžena Salačovi, 
jejichž rodina vlastnila v Pi-
kovicích hostinec. Snad pro-
to byl tento dům se čtyřmi 
pokoji a dvěma kuchyněmi 
určen k úplnému pronájmu. 
Stavbu vedl Antonín Kama-
rád ze Zbraslavi.
Rok 1928 byl na  výstavbu 
velmi bohatý. Vybudováno 
a  přestavěno bylo celkem 
14 domů, což odpovídá 
stavebnímu trendu před 
vypuknutím hospodářské a  agrární krize. 
Jednou z největších a nejhonosnějších staveb 
v Pikovicích byl hotel paní Antonie Maško-
vé z Nuslí. Hotel a hostinec č. p. 41 o dvou 
patrech měl celkem k  dispozici 16 pokojů 
a cílil především na sociálně výše postave-
nou klientelu. Součástí hotelu byla i přízemní 
podlouhlá budova s jedním pokojem, kuchy-
ní a velkým sálem, která sloužila především 
jako restaurace. Podle dobových fotografií 
zde však byl také obchod se smíšeným zbo-
žím a kadeřnictví. Bohužel celý hotel Mašek 

podlehl náporu ledu v  březnu 1940 a  byl 
následně zdemolován. Nikdy nedošlo k jeho 
obnovení. Kromě ubytování provozovali 
Maškovi i nádražní restauraci – původně jen 
přízemní, později navýšenou o jedno patro.
Vedle hotelu Mašek byla tentýž rok postave-
na honosná vila č.p. 50. Měla v přízemí dva 
pokoje, kuchyň a  prostornou vstupní halu 
a v podkroví s mansardovou střechou čtyři 

další pokoje. Na zahradě stála samostatná ga-
ráž, což je pro 20. léta ještě dost neobvyklé. 
Manželé Karel a Josefa Liškovi z Prahy-Nuslí 
svou vilu částečně pronajímali. Dům byl zni-
čen náporem ledů v roce 1940. 
Rok 1934 byl z pohledu stavebnictví nejruš-
nější, v Pikovicích přibylo patnáct novosta-
veb. Dvě velké vily inspirované funkciona-
lismem byly navržené a  postavené firmou 

Stavitelství arch. O. Charouz a V. Rajdl stav. 
z Prahy 8. První z nich je v ulici Pod Zavírač-
kou č. p. 85 (dnešní č. p. 176), která patřila 
majiteli realit Václavu Novákovi z Vršovic. 
Byla umístěna zcela samostatně mimo ostat-
ní zástavbu. V přízemí vily byl velký oválný 
pokoj s prosklenou stěnou, menší pokoj a ku-
chyně. V patře byla situována velká vstupní 
hala, pokoj, kuchyň a střešní terasa. V jed-
nom z dokumentů berního úřadu se uvádí, 
že se jedná o tzv. přepychovou budovu a je 
na ni tedy uvalena 30% přirážka. Druhou je 
vila č. p. 86 v ulici Na Průhoně, kterou si po-
stavil sám architekt Oldřich Charouz, bytem 
ve Vršovicích. Ta se velmi podobá č. p. 85. 
V přízemí byl také velký oválný prosklený 
pokoj, kuchyň a garáž a v patře stejná dispo-
zice, kromě lázně namísto garáže.
Architekt a stavitel Ing. František Pešík z Pra-
hy-Vršovic navrhl v roce 1935 pět typově si 
velmi podobných domů. Všechny jeho stavby 
(i z předchozích let) mají po obvodu deko-
rační sokl z vytesaných pískovcových kame-
nů, velmi často jim je ponechána část zdi bez 
omítnutí, takže jsou vidět cihly (zpravidla 
vedle oken nebo na rohu) a většinou se jedná 
o domky s obytným podkrovím se sedlovou 
nebo polovalbovou střechou. Jedná se o do-
mek č. p. 96 v ulici Na Průhoně, který pat-
řil Elišce Javůrkové z Prahy-Vinohrad. Dále 
domek č. p. 97 v Zelené ulici, který si nechal 
postavit poštovní úředník Rudolf Kohout 
z Prahy-Bubenče. Svůj dům částečně pronají-
mal. Sousední domek směrem k řece (č. p. 98) 
byl pro paní Marii Skálovou z Prahy-Buben-
če. V přízemí domu byla velká kuchyň a pokoj 
a v patře dva pokoje. Část domu se pronají-
mala. Na rohu ulic Dlážděná a Pod Holákem 
stojí vila č. p.  99, kterou vlastnili manželé 

Kolaudace Wendlerovy vily v roce 1903

Katastrofa v březnu 1940
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{ TÉMA: HISTORIE REKREACE V PIKOVICÍCH }

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
V roce 1929 vznikl z podnětu letních hostů a majitelů rekreačních vilek pikovický okraš-
lovací spolek. Na valné hromadě byl zvolen jeho předsedou ředitel okresní nemocenské 
pojišťovny Josef Čižinský z Prahy-Bubenče, který vlastnil vilu č. p. 36. 

Spolek byl v Pikovicích velmi činný a úzce 
spolupracoval (i  finančně) s  obecním za-
stupitelstvem a  Klubem československých 
turistů. Podařilo se mu například vyjednat 
pronájem louky V Nákli, aby se zde mohli 
pražští rekreanti koupat. O kus louky k pro-
nájmu usilovali i manželé Maškovi pro svůj 
hotel, ale neúspěšně. Od roku 1930 se spolek 
zabýval stavbou skautských chat a vyžádal si 
jejich povolování, protože ty byly mnohdy 
esteticky nevzhledné. Tím výrazně předbě-
hl svou dobu, protože Svaz okrašlovacích 
spolků se touto problematikou začal obecně 
zabývat až od r. 1948. 
Další místní úpravou, o  kterou se spolek 
zasloužil, byla výstavba dlouhých schodů  
r. 1931 vedoucích z ulice Na Průhoně smě-
rem k řece, aby se majitelé vil mohli k vodě 

snáze dostávat. Podmínkou bylo, aby na je-
jich výstavbu byli zaměstnáni pouze piko-
vičtí. Druhé takové schody vznikly o čtyři 
roky později na úpatí Medníku. K běžným 
činnostem spolku také bylo vyzývání maji-
telů domů, aby pečovali o chodníky před svý-
mi objekty. V roce 1933 proběhla dokonce 
akce „týden čistoty“, v rámci které proběhly 
úklidové práce v okolí z důvodu oblíbenosti 
destinace letními hosty. Spolek v tomto týd-
nu vybudoval v okolí Pikovic lavičky a ne-
chal vysázet některá stromořadí. S jistotou je 
známo, že spolek fungoval i po druhé světo-
vé válce. Dokládají to dochované legitimace 
členů, nicméně o jeho pozdějším fungování 
nejsou doklady.
Iniciativou okrašlovacího spolku došlo v roce 
1935 také k pojmenování čtyř nových ulic. 

Byly to ulice K Posázavské stezce (dnes uli-
ce Pobřežní), Švehlova (dnes Nádražní), Pod 
Medníkem (dnes Na Průhoně) a J. B. Foeste-
ra (dnes Pod Medníkem). Hudební skladatel 
a  spisovatel Josef Bohuslav Foerster (1859-
1951) trávil ozdravný pobyt (protože nemo-
hl chodit) v Pikovicích v  letech 1927-1930. 
Byl mu doporučen lékařem místní kamenný 
vzduch jako někde v  Itálii. Místo ve  svém 
domě č. p. 27 mu nabídli manželé Pavlátovi. 
Po čase začal pomalu chodit po zahradě a poz-
ději chodil na procházky po Pikovicích, takže 
se zde skutečně zotavil. Dobové fotografie do-
kládají, že zde trávil čas malováním. S velkou 
úctou se o něm zmiňuje také místní kronika.

Zdroj:
Kárník, Zdeněk. České země v éře první 
republiky (1918 - 1938). Díl první: Vznik, 
budování a  zlatá léta republiky (1918-
1929), Praha: Libri, 2000.
Kárník, Zdeněk. České země v éře první 
republiky (1918-1938). Díl druhý: Česko-
slovensko a České země v krizi a v ohrože-
ní (1930-1935), Praha: Libri, 2002.
Blažková, T., Fialová, D., Matoušek, V. In-
dividuální a masová rekreace v okolí vel-
kých industriálních měst v 19.-21. století, 
Praha: Togga, 2014.
Šoukal, Jiří. Slasti a strasti letních bytů: Ži-
vot na letních bytech v éře první republiky. 
Praha: Academia, 2016.
Kucrová, Veronika: Zmizelé Čechy – Posá-
zaví, Praha a Litomyšl: Paseka, 2013.
Pavelčík, Vojtěch: Krajem soutoku Vltavy 
se Sázavou. Praha: Mladá fronta, 2009.
Vybíral, Jiří: Hradištko pod Medníkem. 
MNV Hradištko, 1985.

Autor tématu: ŠTĚPÁN KEPRTA

Václav a Milada Bártovi z Prahy 2. Stavba má 
na rozdíl od ostatních mansardovou střechu. 
Další její zajímavostí je, že jihovýchodní roh 
domu je tvořen vystouplým obloukem v celé 
výšce domu. Přízemí sestávalo ze vstupní haly, 
kuchyně a oválného pokoje s prosklenou ro-
hovou částí domu. V patře byly dva pokoje 
a koupelna. I tento dům se částečně prona-
jímal. Poslední stavbou od Ing. Pešíka byla 
samostatná malá zděná chata označená jako 
zahradní domek v ulici Pod Medníkem, který 
dostal č. p. 101. Postavili si ho manželé Josef 
a Barbora Šestákovi z Prahy 7. Chata měla 
pouze dvě malé místnosti, předsíň a komoru. 
V  roce 1940 bylo postaveno sedm nových 
domů. Paradoxně však celkový počet staveb 
klesl v důsledku katastrofy v podobě odchá-
zejících ledů v  březnu toho roku. Ledová 
dřenice vystoupila z  koryta řeky na  celou 
louku, na  které v  té době stávalo několik 
domů. Kry se vyšplhaly také na dnešní ulici 
Pobřežní, kde způsobily mnoho škod. Lidé 
museli prchnout ze svých domů a nechat vše 
za sebou včetně hospodářských zvířat, která 

vesměs uhynula. Při otevření jezů přehrady 
ve Vraném se za příšerného burácení daly 
kry do pohybu. Odnášely s sebou celé chaty, 
oplocení, nábytek, loďky a živá i uhynulá zví-
řata. Při katastrofě nepřišel nikdo o život, ale 
škody na domech i hospodářských staveních 
byly obrovské. Spousta domů zanikla úplně 

a nebyly nikdy obnovené, například krásný 
a honosný hotel Mašek. Ti, kteří se rozhodli 
své domy obnovit nebo postavit nanovo, se 
vzápětí museli smířit s nuceným vystěhová-
ním. Pikovická louka zůstala vesměs domů 
prostá, novostavby od této pohromy vznikaly 
ve vyšších polohách obce.    

Pohled na ulice Na Průhoně a Dolní Průhon v roce 1931

Začátek stavby domu Tauberových
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 Co pro vás znamená léto?
Ve vztahu ke Štěchovicím a Brunšovu to 

vždycky znamenalo prázdniny a dovolenou. 
V dětství u babičky v Hlavní ulici Na Kovár-
ně, později na chatě Na Buku, výlety s rodi-
či, přáteli. Velké pěší výlety. Za tuhle výletní 
posedlost vděčím svému tátovi, který s námi 
výletoval ještě v dobách, kdy to nebylo tak 
v módě. Od té doby ctím pravidlo, že na po-
řádném výletě se má alespoň jednou zablou-
dit. Jsem ráda, že mám okolí „prošlapané“. Ať 
nejbližší – Povltavskou stezku, Posázaví, tak 
Neveklovsko a hlavně pak Sedlčansko, okolí 
Dobříše a  Nového Knína. Tím pěším vní-
máním vám kraj napříč roky zůstane v srdci. 
I dnes pro mě léto znamená výlety s nejbližší-
mi. Byť se vydávám i dál. V posledních letech 
se ráda vracím na Slovensko.

 Z  vašich obrázků dýchá pohodová 
atmosféra, je to takové pohlazení 

na duši. Co vám malování přináší? 
Zjistila jsem, že nemaluji pohodové obrázky 
„naschvál“. Naopak, začala jsem se tak zkrát-
ka vyjadřovat a až zpětně zjišťuji a odhaduji, 
proč tomu asi tak je. Myslím, že je to něja-
ký můj způsob obrany před světem a snaha 
uchovat si pocit bezpečí. 

   Jaká byla vaše cesta k malování? Máte 
výtvarné nadání v  genech? A  tíhnete 

od  začátku k  naivnímu umění, nebo jste 
vystřídala více stylů?
Měla jsem sousedku, která celý život maluje 
olejovými barvami, od ní jsem dostala prv-
ní olejové barvy a plátna. Stejně tak začala 
malovat i moje maminka. Takže při těch ná-

vštěvách vzniklo něco jako pokusy o nedělní 
malířství. Styl jsem nijak složitě nehledala. 
Ono to ani jinak než naivně nešlo.  

 Kde berete inspiraci a jaká jsou vaše 
oblíbená témata?

Překvapivě víc mě inspiruje slovo než to, co 
vidím. Čtu třeba knížku o povětroních a už 
jen z  předmluvy mám v  hlavě tři obrazy. 
I  náměty si zaznamenávám slovně. Nic si 
nepředkresluji. A že bych si zapíchla plátno 
v plenéru – to nikdy. Mě by to rušilo. Ačkoli 
maluju krajinky – taková místa, kde si může-
te lehnout na záda a zavřít oči. A ti panáčko-
vé na obraze jsou většinou z něčeho unešení, 
dovedou žasnout a radovat se.

 Co považujete za svůj největší úspěch 
v souvislosti s výstavami nebo prode-

jem vašich obrazů?
Žiju stále v takovém nevěřícném údivu nad 
tím, že se lidem mé obrázky líbí. To pova-
žuji za zázrak – že si něco sama svobodně 
namaluju a najde se někdo, koho to osloví. 
Kdybych měla jmenovat nějaké, jak říkáte, 
úspěchy… Potěšilo mě, že se můj obrázek 
Bazén dostal do katalogu na mezinárodním 
festivalu naivního umění v polské Katowi-
ci, kterého se zúčastnilo asi 320 malířů z 38 
zemí. Mám radost, že můj obrázek Kapela 
v parku se jako pohlednice stal součástí zá-
silky pro dárce Konta Bariéry. A jsem ráda, 
že jsem zvládla namalovat ilustrace pro mou 

milovanou knížku Karla Poláčka Bylo nás pět 
pro nakladatelství Fortuna Libri. Musím říct, 
že se mi to nemalovalo lehce. K ilustracím 
Josefa Hlinomaze ve vydání ze 60. let jsem 
vždycky vzhlížela a vzhlížet budu.

 Kromě malování také píšete. Jak vás 
napadlo napsat „Naivní detektivku 

z knihovny“ a pro jaký typ čtenářů je kni-
ha určena?
To byla dost dlouhodobá záležitost. Chodila 
jsem od svých dvou let do jedné knihovny 
v Košířích a to prostředí mě dost formova-
lo a  inspirovalo. Děj detektivky se odehrá-
vá tam. Ale co se týče puzení, proč jsem to 
napsala, tak myslím, že důvody jsou stejné 
jako u malování. I detektivní žánr vnímám 
jako takovou pohádku pro dospělé, kde je zlu 
nastavená hranice. Sama mám ráda chytré, 
vtipné a zároveň lehké čtení, kde se bavím 
i  češtinou. Tak snad ve  mně něco z  mých  
oblíbených knih uvízlo a po svém to dávám 
dál. 

 Dočkáme se nějaké nové knihy a o čem  
bude?

Už mám napsanou další detektivku, tentokrát 
ze zahrádkářské kolonie. A další, pro děti. 
Tyhle dvě ještě občas dobrušuju. Kdy vy-
jdou, zatím nevím. Další příběh, který bude 
mít taky detektivní zápletku, mám rozepsaný 
a ten se odehrává částečně i ve Štěchovicích. 
Blíže ale o něm ještě nebudu mluvit. Postavy, 
které si při psaní vymyslím, si totiž dělají, co 

S malířkou JANOU CHROUSTOVOU jsem se seznámila náhodou před dvěma lety, když mi napsala do redakce, že vlastní 
sbírku starých fotografií z našeho kraje. O jejich autorovi vyšel článek v letním Zpravodaji 2016. Její malované obrázky 
člověka pohladí na duši. A přečetla jsem ze zvědavosti i její knihu, ačkoli mě varovala, ať nečekám žádné velké umění. 
Kniha byla přesně taková jako její autorka – milá a laskavá.

STÁLE MĚ UDIVUJE, ŽE SE MÉ OBRÁZKY NĚKOMU LÍBÍ
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chtějí, takže sama nevím, kam příběh dože-
nou, ani „kdo je vrah“.  

 Kromě malování a psaní jste pracovala 
v bioobchodě Rozmarýna na Smícho-

vě. Co byste poradila člověku, který chce 
žít více ekologicky a v souladu s přírodou?
Aby vnímal a díval se kolem sebe. Aby vní-
mal i své tělo, co mu říká. A uvědomil si, že 
i on je součástí přírody. Že pitná voda není 
samozřejmost. Pokud herbiciduji a hnojím, 
je přeci naprosto jasné, že tím trpí spodní 
vody! Pokud sekám jako blázen, podporuji 
pouze růst toho nejodolnějšího plevele, kte-
rý je v takových podmínkách jediný schopen 
přežít. Ostatní rozmanité rostliny nemají 
šanci ani odkvést, a tudíž se množit. Pokud 
vnímám keř, kde hnízdí ptáci, jako křoví, 
které musím křovinořezem mydlit u  země 
každých 14 dní, tak je něco ve mně špatně. 
V mém vztahu ke Štěchovicím vyvolává toto 
téma velký neklid a  svými názory možná 
naruším vaši původní představu o mně jako 
o pohodářce malující obrázky plné optimi-
smu. Velmi mě zaráží způsob, jakým jsou 
v obci vnímány vzrostlé stromy. Nerozumím 
mentalitě člověka, který je schopen bez mži-
ku oka podříznout během pár minut strom, 
který rostl 80 let. A teď nemluvím „jen“ o zá-
stupech topolů, mluvím také o  kaštanech 
kolem kostela a o zcela aktuálních zásazích 
na  vzrostlých lípách u  vchodu na  hřbitov, 
které „nenápadně“ velmi torturovitým způ-
sobem mizí jedna za druhou. Je mi záhadou, 
že se proti takovýmto zásahům ozývají dva 
tři lidé. Jiní to nevidí? Nebo je jim to jedno? 
Nebo se jim to dokonce takhle hodí? Nebo 
líbí? Nelze pominout ani dřívější vykácení 
vzrostlých stromů v blízkosti Lípy Svobody, 
která byla zasazena přesně před sto lety. Její 
blízké okolí je nepochopitelně zalito do as-

faltu, což má jasný dopad na „pohodu“ této 
lípy. Při této nevnímavosti, lhostejnosti a čert 
ví jakých zájmech koho si říkám, jestli otázka 
žít více ekologicky se vůbec dá zodpovědět. 
Jak vidíte – stručně jistě ne. 

 Jak a kdy vás napadlo začít pracovat 
v knihovně a co vás na této práci nej-

více baví? 
Na knihovnickou školu jsem se hlásila hned 
po  gymnáziu, ale nakonec jsem ani nešla 
na  přijímací zkoušky, protože vyšla jiná 
škola. To, že doma v knížkách z dětství na-
cházím dodnes kartičky, jak jsem si hrála 
na knihovnici, dokládá možná mé poznačení 
a předznamenání. V knihovně na Korunní se 
uvolnilo místo, já jsem se o tom dozvěděla, 
zkusila to a vyšlo to. Mám pocit souladu s po-
voláním, ve kterém se teď nacházím. Máme 
výborný kolektiv, tak se do práce těším. Jsem 
ráda, že jsem součástí oázy, kterou knihovna 
pro mnohé čtenáře je. A asi mi i vyhovuje, že 
už nejde o obchod, ale o službu. Mám prostě 
ráda svět knížek a lidí, kteří rádi čtou. 

 Vaše rodina pochází z  významného 
štěchovického rodu. Ve Štěchovicích 

jste žila pouze dva roky. Jak vzpomínáte 
na vaši babičku Marii Chroustovou? 
Ani mi nepřijde, že jsem žila ve Štěchovicích 
jen dva roky. Je to tím, že jsem nepřetržitě jez-
dila za babičkou o víkendech a na prázdniny. 
Babička mě velmi ovlivnila, takže je v mém 

životě všudypřítomná. Ve vztahu k Hradištku 
vzpomínám třeba na moc hezká odpoledne, 
která jsme společně trávily u  tety Dagmar 
na Rajchardově, kde měli Langerovi chatu. 
To byla babiččina sestřenice. Čtení Čtyřlístků 
v úžasné zahradě a tetin úsměv. Jinak babič-
ku mám spojenou hlavně s kuchyní v domě 
Na Kovárně ve Štěchovicích, vařením, tera-
sovitou zahrádkou ve stráni za domem, čer-
nou kočkou Peginou a klavírem. Často jsme 
se taky chodily projít kolem vody k chatové 
osadě Utah.

 Na vaše přání sepsala vaše babička své 
vzpomínky, které jsou velmi poutavé 

pro každého, koho zajímá, jak se žilo v na-
šem kraji v  průběhu uplynulého století. 
Jaké příběhy z jejího vyprávění vám nejvíc 
utkvěly v paměti?
Mně se vždycky nejvíc líbilo, jak vyprávěla 
o hotelu Záhoří ve Svatojánských proudech. 
Ve vzpomínkách se k tomuto období vracela 
velmi často a až do svého odchodu ve 101 
letech to pro ni byl viditelně zdroj energie 
a lásky. Díky babičce mám uchovány příběhy 
o jejích rodičích, o kterých mi často vyprávě-
la. Já to přímo vyžadovala. Hlavně to, jak žili 
na Záhoří, a pak taky to, jak se po první svě-
tové válce všichni sešli ve Štěchovicích. To je 
příběh na film. Babiččin tatínek Josef Víšek, 
ruský legionář původem ze Štěchovic, dorazil 
z války domů v roce 1919, ale ona se svou 
maminkou za ním doputovaly přes frontu až 
v březnu 1920. Babička to líčila velmi živě, 
a  tak například scéna, kdy se u  Palackého 
nábřeží u parníku teprve dozvěděly, že je ta-
tínek živ a zdráv ve Štěchovicích, kde chytá 
ryby, mi vždycky přišla dojemná. Přála bych 
každému, aby měl svůj příběh komu předat. 
Díky tomu, že mi o svých rodičích babička 
tolik s láskou vyprávěla, jsou to pro mě blízcí 
lidé, kteří mi dodávají sílu dodnes.

 Na čem v současné době pracujete a co 
je pro vás teď největším zdrojem rados-

ti? Budeme moci vidět vaše obrazy na ně-
jaké výstavě?
Přes léto jsou teď moje obrázky k  vidění 
na  společné výstavě na  zámku v  Lysicích. 
Kdo pojede na Moravu, tomu ho doporučuji 
navštívit. Krásný zámek a zahrady stojí za to 
vidět. Také mám radost, že se mi podařilo 
vydat další pohlednici. Tentokrát je tématem 
Spiš. Tak já frčím na  to Slovensko. Krásné 
léto vám všem!
Děkuji za rozhovor.
I já děkuji.

LUCIE HAŠKOVÁ

Jana Chroustová se narodila v  roce 
1975 v  Praze. Do  svých dvou let žila 
ve Štěchovicích, poté se s rodiči přestě-
hovala do  pražské čtvrti Košíře. V  Pra-
ze žije dodnes, ale už ve Vršovicích. Je 
svobodná. Od roku 1998 maluje naivní 
obrázky. Měla několik společných i sa-
mostatných výstav, naposledy na zám-
ku v Lysicích. V prodeji je vydání knihy 
K. Poláčka Bylo nás pět s  jejími ilust-
racemi. Její obrázky jsou zastoupeny 
v soukromých sbírkách sběratelů z Čes-
ké republiky, Slovenska, Anglie, Irska, 
Německa, Norska, Ruska i  Austrálie. 
V  roce 2014 vydala svou první knihu 
Naivní detektivka z knihovny. V letech 
2014-17 pracovala v obchodě s biopo-
travinami na Smíchově. V loňském roce 
se stala knihovnicí Městské knihovny 
Praha v pobočce Korunní.

STÁLE MĚ UDIVUJE, ŽE SE MÉ OBRÁZKY NĚKOMU LÍBÍ
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ŠKOLNÍ UDÁLOSTI – V LETU
Opouští nás první devítka!!!

To je zpráva, která je určitě hodná Zpravoda-
je. Ještě před lety nečekaná situace má nyní 
první rozuzlení, první zkušenosti s  přijí-
mačkami, s prezentacemi závěrečných prací 
s posledním zvoněním a první zkušeností, že 
se ze školáků stávájí již v průběhu školní do-
cházky dospělé bytosti. Jsou úžasní a skvělí 
a zrají jako víno. 

Dopravní omezení omezí i školu
Po dobu uzavírky bude složitá doprava i pro 
školáky. Proto jsme přistoupili k posunutí 
zahájení vyučování. První školní den začne-
me v 8.45 hod. V následujících dnech pak 
v 8.25 hod. Nicméně se situace ještě v prů-
běhu srpna a  září může měnit s  ohledem 
na praxi. Proto prosím sledujte informace 
na webu školy. Zatím se jedná o zkrácení 
vyučování zejména na úkor některých pře-
stávek tak, aby se co nejméně protahovalo 

odpolední vyučování. Omezení se dotkne 
určitě i dalších mimoškolních aktivit – ze-
jména neplánujeme žádné exkurze, kde je 
nutné využití objízdné trasy velkým auto-
busem.

Zápis
K zápisu tento rok přišlo o něco méně dětí 
než vloni a velká část žádala o odklad. I proto 
bude otevřena pouze 1 třída, ve které bude 
29 žáků. O co méně letos, o to více za rok. 
Výhledově tedy už řešíme prostorové a per-
sonální potřeby na další školní rok. Letošní 
zápis se nesl v pirátském duchu a na konci 
si děti mohly vzít část zlatého pokladu. Za-
tím pouze čokoládovou minci a upomínkové 
předměty vyrobené tradičně školní družinou, 
do budoucna snad i s láskou něco z pokladu 
vědění, znalostí a dovedností.

Text: Mgr. ONDŘEJ HYNEK, 
ředitel školy

Kosmetické úpravy veřejného dětského hřiště, 
které započali z  vlastní iniciativy deváťáci, 
těsně před prázdninami zakončilo dobrovolně 
pět ochotných sedmáků. Hned to vypadá líp.

ČAS ROZLOUČENÍ
Poslední tři měsíce školního roku jsou v naší školce vždycky plné akcí. I ty nejneposed-
nější rošťáky upoutala beseda s Policií ČR s ukázkou techniky. Děti vyzkoušely dokon-
ce i detekční trubičky, pouta a prolezly třemi vozidly. Děkujeme mamce paní Kurylové 
za zorganizování tohoto zážitku. 
Již tradičně jsme s taťkou panem Zděnkem 
vyrazili na  Medník pozorovat chráněnou 
rostlinu zvanou kandík psí zub. Jemu také 
děkujeme za  zajištění sokolníka se zvířaty, 
který přijel ke Dni dětí na školkovou zahradu.

Myslím, že úplně neplatí, že dnešní digi-
talizovaná doba nesvědčí papírové knížce. 
Ve  školce se čtení a  vyprávění o  knížkách 
hodně věnujeme a děti to baví. Díky mamce 
paní Haškové chodíme celá školka společně 
do knihovny a ve školce čteme novinky z kni-
hovnického fondu. A spolupráce s místní zá-
kladkou? Běží. Páťáci nám přišli číst a prv-

ňáci zahrát divadlo. A školkaři na ně za to 
byli hodní… 
Pro všechny děti byl uspořádán výlet 
do Chuchelského háje s malou lesní ZOO. 
Odborníci Střediska ekologické výchovy 
Lesů hlavního města Prahy děti zapojili 
do dvou tematických programů. 
Školku v přírodě jsme letos taky zvládli. Sedm 
dní v nádherném Strážném v Krkonoších. Už 
to tam známe a pořád je co objevovat…

Pokud se zmiňuji o  čase rozloučení, týká 
se hlavně našich nejstarších dětí – budou-
cích školáků. Pro ně byl zorganizován výlet 
do ZOO Praha a hlavně oni byli hvězdami 
na 15. zahradní slavnosti. Ta letošní se nesla 
v duchu „cesty kolem světa“. Počasí vyšlo až 
moc, stanoviště jedno vtipnější než druhé 
a  nálada úžasná. Díky všem za  všechno – 
tady se budu těžko rozepisovat, abych na ně-
koho nezapomněla. 
Tak aspoň díky mamce paní Raiserové 
za  stmelení realizačního týmu zahradní 
slavnosti.

Krásné léto přeje
MAGDA BÍLKOVÁ, 

ředitelka MŠ Hradištko
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Štěpánka Doubková
Linda Bartoňová

Ema Hájková
Anna Prošková

Beáta Žemličková

Václav Červenka
Michal Fedor

Tobiáš Foukner
Kryštof Kimla

Mikuláš Tesařík

Nepřišli: Marie, Tomáš a Antonín.
Foto: Hedvika Ježková-Czurdová

POSLEDNÍ „LOVU ZDAR!“
Pátky 2. února a 1. června se smutně zapsaly do chodu mysliveckého spolku Medník. 
Dovolte mi, abych ještě jednou vyjádřil jménem všech členů spolku hlubokou soustrast 
pozůstalým.

V únoru jsme se roz-
loučili s nezapomenu-
telným kamarádem, 
bývalým předsedou 
spolku, panem Vladi-
slavem Hýnou. Na po-
slední leče v Láďově re-
žii se bude ještě dlouho 
vzpomínat. Poutavé 
vyprávění historek, 
hraničících s myslivec-

kou latinou, hra na heligonku a zpěv nejen 
mysliveckých písní dlouhou dobu utvářelo 
atmosféru ve  spolku. Nikomu se nechtělo 
věřit, že už to znovu nezažijeme. Láďa nás 
opustil po dlouhé a těžké nemoci, ač těžce 
zkoušen, optimismus ho neopouštěl do po-
sledních chvil…

V červnu jsme se rozloučili s Petrem Kovaří-
kem. Měl obrovskou radost, že jsme ho po le-
tech opět přijali do našich mysliveckých řad. 
Své povinnosti myslivce začal opět vykoná-

vat s plnou vervou. 
Tak jak nám zákon 
a  myslivecká etika 
ukládá, procházíme 
a  vyháníme zvěř 
z  travin před seče-
ním. Letošní horké 
počasí a  rychlost, 
jakou byly louky 
koseny, nám dávalo 
dost zabrat. Petrovo 

srdíčko bohužel tuto zátěž nevydrželo. Přes 
veškeré úsilí přítomných členů a přivolané zá-
chranky nás opustil přímo na louce. Zemřel 

tak, jak si přál, náhle a v přírodě, v honitbě, 
jen to mohlo ještě pár let počkat…
Pokud snad tímto oznámením jitřím ne zcela 
zhojené rány, velice se omlouvám. I já mám 
při psaní zase vlhké oči. Prosím, kdo jste je 
znali, vzpomeňte na naše kamarády, zapalte 
svíčku a naposledy jim připijte na Lovu zdar! 
Loví již v jiných honitbách, v těch věčných.

Za MS Medník RUDOLF ZDĚNEK

Dne 19. června 2018 tomu 
bude deset let, co nás 
opustil náš drahý tatínek, 
dědeček a  pradědeček 
Václav Buriánek, rodák 
z  Pikovic. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku. Rodi-
na Buriánkova 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 14. dubna 2018

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:

F. Niedl – Návrat mistra
V. Vondruška – Dračí náhrdelník
M. Viewegh – Muž a žena
R. Bryndza – Do posledního dechu
J. Nesbö – Macbeth 
G. Flynn – Skvrna
J. Moyesová – Krasojezdkyně 
D. Hutchison – Sběratel motýlů
N. Gordon – Katalánec 
J. Irving – Ulice Záhadných tajemství
K. Gier – Rudá jako rubín
D. Redondo – Oběť bouři
G. Liviero – Zlomení andělé
B. Aaronovitch – Řeky Londýna
M. Paolo – Neobvyklí podezřelí

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
L. Markham – Aha! Rodičovství
K. Turner – Moje zero-waste kuchyně
O. Kars – Jmenuju se Tomáš

NOVINKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
K. Závadová – Dobrou noc, můj hrdino!
M. de Laubier – Gaston, chlapeček, který se 
pořád ptal
V. Jiránek – Bob a Bobek
M. Mortka – Tappiho putování po Šumících 
mořích
Z. K. Slabý – Tři banány
E. Stará – Šedík a Bubi
P. Šrut – Velká kniha českých pohádek
I. Březinová – Lucka Luciperka

I. Procházková – Eliáš a babička z vajíčka
T. Gessler – Zvířecí nemocnice
D. Krolupperová – Jde sem lesem
M. Kratochvíl – Kouká roura na kocoura
P. Čech – Pro Tebe
Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství
G. Jones – Zrada rodu Trnhoffů
J. Klimentová – Trable s tátou
J. Dashner – Labyrint
V. Matocha – Prašina 
J. Černý – Světoví Češi
M. Kirschner – Past na Hurvínka (audiokniha)
J. Žáček – Chytré pohádky (audiokniha)

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY 
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN:

Úterý:  15-19 hodin
Čtvrtek:  zavřeno
Dovolená:  3. a 10. července
 7. srpna
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VLTAVAN ŠTĚCHOVICE ŽIJE JIŽ 120 LET
Podstatná část obyvatelstva Štěchovic a okolních obcí se živila plavec-
tvím. S  ním souvisely další činnosti na  řece. Bylo třeba vléci šífy proti 
proudu, k tomu účelu budovat podél břehu potahové stezky a štěcho-
vičtí povozníci chovali hodně koní způsobilých k tahání šífů. Plavba také 
vyžadovala stálé úpravy řečiště, břehů a navigačních cest. Po zavedení 

osobní lodní dopravy pak našlo zaměstnání na parnících mnoho zdejších lidí. 

Plavecké řemeslo bylo velmi těžké a nebez-
pečné. Proto byly zakládány svépomocné 
spolky. Vzájemně se podporující spolek plav-
ců, rybářů, pobřežných a lodníků „Vltavan“ 
pro Štěchovice a okolí byl založen v roce 1898 
v hospodě Na Lešanské čp. 12. Téhož roku 
schválilo c.k. místodržitelství v Praze použí-
vání navrženého stejnokroje a praporu. Stej-
nokroj tvořila bílá čepice, košile ve slovan-
ských barvách červenobíle pruhovaná, bílé 
kalhoty či sukně a  modré sako s  kotvami. 
Stejnokroj Vltavané užívají dodnes, jen byl 
doplněn o tmavomodré kalhoty či sukně pro 
příležitosti plesů nebo pohřbů a bílou čepici 
nahradila tmavomodrá. Vltavané mají v úctě 
své historické prapory. První spolkový pra-
por byl vysvěcen v roce 1900. Jsou na něm 
zobrazeny dvě spojené ruce a nápis „Vzájem-
ně se podporující spolek Vltavan“, na druhé 
straně obraz sv. Jana Nepomuckého a nápis 
„V bouři, na vodě a vlnách sv. Jene opatruj 

nás!“ V roce 1992 dal spolek zhotovit dru-
hý prapor, na němž je zobrazen znak spol-
ku a nápis „Ať to v Čechách jak chce chodí, 
Vltavan se neodrodí“, na druhé straně znak 
Štěchovic s nápisem „Láska, naděje a víra, 
v tom je naše síla“. 

Spolek navzdory nepřízni doby

Členové spolku se navzájem oslovují bratře 
a sestro. Při založení se členy spolku stávali 
občané ze Štěchovic, Brunšova, Rajchardova 
a Hradištka. Postupem času se členská zá-

kladna rozšiřovala, dnes má spolek 228 čle-
nů. V roce 1960 zanikla voroplavba a činnost 
spolku se změnila z podpůrné na kulturně 
osvětovou. Jak se měnily poměry u nás, potý-
kal se spolek s nepřízní doby. Za protektorátu 
nebyl v lehké situaci, ale udržel se. V nebla-
hých 50. letech 20. století bojoval o přežití 
tím, že přešel jako zájmový kroužek pod ZV 
ČSPLO a následně pod Osvětovou besedu. 
V 60. letech se spojil s místními sportovci. 
Svou existenci tak uhájil a od roku 1970 pů-
sobí opět jako samostatný spolek. Štěchovičtí 
Vltavané se vždy podíleli na zvelebování obce 
a organizování společenského života. Členo-
vé pomáhali při obecních brigádách, likvi-
daci následků povodně v roce 1940, stavbě 
vodovodu pro faru a  hřbitov, stavbě tělo-
cvičny ZŠ, vybudovali Smetanovu vyhlídku 
nad Vltavou, pomník zemřelým a utonulým 
členům spolku u štěchovického mostu, mo-
hylu utonulým na soutoku Vltavy a Kocá-

by. V roce 1970 inicioval zasazení pamětní 
desky do skály u pramenů Vltavy na Kvildě 
s  nápisem Vltavě-živitelce, k  níž všechny 
vltavanské spolky jezdí pravidelně zavěšo-
vat věnec. Provedl oživení Ferdinandova 
sloupu s vysekáním čtyřicetiletého porostu 
a instalací informačních tabulí. Vltavané se 
podíleli na pořádání pochodů kolem Kocá-
by, pořádají závody dračích lodí u mostu Ed. 
Beneše. Spolek si vlastními silami vybudoval 
na pozemku u Kocáby svoji klubovnu, kde 
se odehrává spolkový život a každý pátek se 

v ní scházejí členové na přátelské posezení. 
Klubovna byla vybudována za ohromného 
pracovního nasazení a obětavosti členů, kteří 
na stavbě odpracovali stovky hodin. Bohu-
žel velké povodně nám klubovnu již dvakrát 
zatopily tak, že byla nutná přestavba, opět 
vlastními silami. Klubovna vyžaduje mnoho 
brigádnické práce při jejím provozu a údržbě 
objektu i přilehlé zahrady.

Tradiční aktivity Vltavanu

Vltavan Štěchovice spolupracuje nejen s bra-
trskými vltavanskými spolky v Praze, Davli 
a Purkarci, ale i s Dělnickou besedou Havlí-
ček v Řevnicích i s místními spolky rybářů, 
hasičů ze Štěchovic, okolních obcí a z Topole 
u Chrudimi, s mateřskou školkou. Pro ště-
chovické děti pořádá každoročně v klubovně 
mikulášskou nadílku. Pro žáky 3. až 6. tříd ZŠ 
Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli jsme 
pořádali pásmo Život lidí na Vltavě, včetně 
ukázky našich krojů, což se těšilo pozornosti 
dětí. Následně jsme byli pozváni zastupitel-
stvem V. Chuchle ke slavnostnímu odhalení 
vorařského pomníčku v Malé Chuchli u Vl-
tavy. Na pozvání podniku Vodní cesty jsme 
tvořili důstojný rámec slavnosti otevření 
plavební komory na Hněvkovické přehradě 
za účasti ministra dopravy Dana Ťoka. Náš 
spolek každoročně organizuje zájezdy na vý-
stavu HOBBY, podporuje rybáře zájezdy 
na výlovy rybníků, pořádá uctění památky 
zesnulých na  hřbitově, účastní se pietního 
aktu za oběti koncentračního tábora v Hra-
dištku, zahájení plavební sezóny na Vltavě, 
provádí čištění části navigace u Vltavy. Vlta-
vané se také prezentují svými tradičními ple-
sy, kterých bylo již tolik, kolik let je spolku. 
Spolupráce mezi vltavanskými i spřízněnými 
spolky je úzká, zúčastňujeme se navzájem 
všech svých stěžejních akcí. Prioritou spolků 
Vltavan zůstává uchování plaveckých tradic, 
památek a řemesla, proto děláme vše pro to, 
aby bylo komu předat naše tradice. Postavit 
vor dovedou už jen bratři z Purkarce. Na-
posledy se stavěl vor v loňském roce ve Ště-
chovicích a učili se přitom této dovednosti 
studenti Střední odborné školy na Jarově.

Vltavan – kulturní fenomén

Všechny vltavanské spolky se zaměřily 
na uchování tradičního plaveckého řemesla, 
a proto jsme v roce 2016 začali úsilím o zápis 
do krajských seznamů nemateriálních stat-
ků tradiční lidové kultury, kam si podávaly 
žádosti naše spolky samostatně. Pro žádosti 
bylo potřeba shromáždit spoustu dokladů 
a dokázat, že tradice udržujeme stále živé. 
Další etapou bylo zapsání do  národního 
seznamu, kam jsme byli prostřednictvím 
Vltavana Čechy zapsáni jako nositelé Tra-
dice vorařství na řece Vltavě. Zápis nám byl 
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potvrzen dopisem ministra kultury ze dne 
11.1.2018. Ministr v něm vyjádřil přesvědče-
ní, že zápis je pro nás prestižní záležitostí a že 
vytvoříme ty nejlepší podmínky, aby tento 
kulturní fenomén byl dále propagován jako 
neodmyslitelná součást lidové kultury ČR. 
V národním seznamu jsme zapsáni na 22. 
místě a jako druhý spolek v celé republice. 
Ostatní statky jsou zapsány pod muzei nebo 
v několika případech pod obcemi. Posledním 
krokem, na němž se nyní pracuje, je do kon-
ce roku 2018 podat společnou žádost tří zemí 

Rakouska, Německa a ČR o zapsání nás jako 
nositelů vorařské tradice do Reprezentativní-
ho seznamu nemateriálního kulturního dě-
dictví lidstva UNESCO. Z ČR je v něm dosud 
zapsáno pět statků, a sice Slovácký verbuňk, 
Masopustní obchůzky a masky, Sokolnictví, 
Jízdy králů a Loutkářství.

Oslavy výročí

V sobotu 16. června 2018 oslavil spolek 120 
let svého trvání. Na oslavy se sjely všechny vl-
tavanské a spřátelené spolky v krojích a s pra-

pory. V sále Na Peškově proběhla slavnostní 
schůze, ostatní se bavili na zahradě u klu-
bovny při dechovce a zájemci se zúčastnili 
prohlídky štěchovické elektrárny. V klubov-
ně bylo pro všechny připraveno bohaté po-
hoštění po celý den. Na zahradě se střídaly 
dvě hudby. Ve 14 hodin prošel Štěchovicemi 
a Brunšovem slavnostní průvod s položením 
kytic u památníku padlých ve Štěchovicích, 
na Brunšově a u kotvy. Bratři z Purkarce nás 
odpoledne překvapili humorným ztvárně-
ním Labutího jezera. Slavnost pokračovala 
i ve večerních hodinách taneční zábavou se 
skupinou Static. 
Součástí oslav byla jedna důležitá událost. 
Městys Štěchovice byl za aktivity spolku Vlta-
van oceněn Mezinárodní vorařskou asociací 
evropských států udělením mezinárodního 
titulu Vorařská obec. Za tímto účelem při-
cestoval ze Slovinska do České republiky zá-
stupce prezidenta MVA pan Zlatko Jesenik 
s manželkou. Dekret i standartu slavnostně 
předal starostovi obce při nastoupeném prů-
vodu.

Text: TÁŇA JELÍNKOVÁ, 
kronikářka Vltavanu

ODPADKŮ NA BŘEZÍCH ŘEKY SÁZAVY 
JE ROK OD ROKU MÉNĚ

Citelný pokles odpadků letos zaznamenali dobrovolníci v  rámci 13. ročníku projektu 
Čistá řeka Sázava, který se uskutečnil od 6. do 8. dubna. Na 90kilometrovém úseku mezi 
Kácovem a Pikovicemi, kde tradiční jarní úklid organizuje pod heslem „Drž rytmus s ře-
kou Sázavou“ společnost Posázaví o.p.s., téměř 800 dobrovolníků sesbíralo během tří 
dnů podle předběžných součtů 16 tun odpadků, to bylo o tři tuny méně než loni. 

„Je jedno, kolik tun se sesbírá. Důležité je, že 
lidé mají zájem společně něco udělat. Potka-
jí se, pomohou s úklidem a zkušenosti pak 
přenesou do svého života. O nástupce se bát 
nemusíme. Každoročně totiž přibývá dobro-
volníků z řad dětí – od batolat až po teen-
agery,“ řekla Bohunka Zemanová, ředitelka 
pořádající společnosti Posázaví o.p.s. Mnoho 
dobrovolníků, kteří se zúčastnili prvních roč-
níků projektu ještě jako děti, se stále vrací, 
i když jsou už dospělí. A slibují, že jednou 

s sebou přivedou i své potomky, dodala Bo-
hunka Zemanová.
„Řeku Sázavu uklízíme už 13 let a ukazuje se, 
že naše práce není zbytečná, že má smysl. Po-
malu, ale jistě se naplňuje naše vize, že jednou 
možná nebudeme mít co uklízet. Ale zatím je 
naše pomoc potřebná a jsem ráda za všechny, 
kteří s námi ‚drží rytmus‘. Příroda se nám za to 
letos při úklidu odměnila krásným počasím,“ 
uvedla manažerka projektu Čistá řeka Sázava 
Denisa Cibulková ze společnosti Posázaví o.p.s.

Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční ak-
tivitou financovanou z dotací od obcí, z pří-
spěvku sponzorů a dalších dárců. V prvních 
ročních se řeka Sázava uklízela mezi městem 
Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se už 
čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vy-
sočinou. Spolu se společností Posázaví o.p.s. 
akci organizují MAS Lípa pro venkov z.s. 
a Královská stezka o.p.s. 
Generálními partnery projektu jsou Povodí 
Vltavy, státní podnik, ČEPS, a.s., Lesy ČR, 
s.p., Bisport s.r.o. a od  letošního roku také 
VIG RE zajišťovna, a.s. Mediálním partne-
rem je Rádio HEY.
Čtrnáctý ročník projektu Čistá řeka Sázava se 
uskuteční od 12. do 14. dubna 2019.

Text: JAROSLAVA TŮMOVÁ
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HASIČI NEJEN ZASAHOVALI, 
ALE I PROHLUBOVALI SVOU KVALIFIKACI
Letošní jaro bylo pro hasiče z Hradištka a Pikovic oproti předešlému roku o něco méně 
náročné, pokud jde o  zásahy u  požárů či jiných mimořádných událostí. Nicméně o  to 
více energie bylo věnováno zvyšování kvalifikace členů zásahové jednotky obce Hra-
dištko (JSDH Hradištko) a nácviku předepsaných postupů.
V  minulém čísle Zpravodaje jste se mohli 
dočíst, že k prvnímu zásahu JSDH Hradišt-
ko došlo hned 1. ledna, kdy byl likvidován 
spadlý strom na  silnici mezi Hradištkem 
a Pikovicemi. Tehdy si mnozí říkali, že pod 
heslem „jak na Nový rok, tak po celý rok“ 
nebude o další zásahy v dohledné době nou-
ze. Ovšem opak byl pravdou – na další vý-
jezd čekala jednotka až do 2. března, kdy byl 
zlikvidován požár kontejneru v Pikovicích. 
Pak přišla opět celkem dlouhá pauza, která 
byla zakončena asistencí pro zdravotnickou 
záchrannou službu při transportu pacienta 
z obtížně přístupné chaty v Hradištku dne 
3. dubna. Další zásah JSDH Hradištko pak 
přišel hned následující den, kdy byla zachra-
ňována srnka, která uvízla na jedné ze zahrad 
v Pikovicích. A jelikož se oteplilo, panovalo 
sucho a začal úklid na zahradách, týkaly se 
další zásahy hašení požárů porostu. K prv-
nímu došlo 7. dubna v  Pikovicích (na  fo-
tografii) a dalšímu, mnohem náročnějšímu 
pak 10. dubna v údolí řeky Kocáby. Do určité 
míry přelomovým se stal zásah dne 6. května, 
kdy byla jednotka povolána krátce po půl-
noci k záchraně osoby, která spadla ze srázu 
na pravém břehu řeky Sázavy. Tehdy byl to-
tiž vůbec poprvé operačním a informačním 
střediskem HZS ČR povolán do  akce též 
záchranářský člun dislokovaný v  hasičské 
zbrojnici v Pikovicích. Brzy se ale ukázalo, že 
mnohem rychleji se lze ke zraněnému dostat 
po kolejích, a tak zůstal člun pouze připra-
ven na břehu. I tak ovšem JSDH Hradištko 
ukázala, že je schopná na pokyn okamžitě 
nasadit tento nový prostředek při záchraně 
zraněných spoluobčanů. K dalšímu zásahu 
nakonec došlo ještě týž den odpoledne, kdy 

byla zásahová jednotka vyslána k požáru zá-
honu v Hradištku. Zatím k posledním zása-
hům došlo ve dnech 3. a 7. června, kdy při 
tom prvním vyrazila JSDH Hradištko opět 
na koleje na pravém břehu řeky Sázavy, aby 
pomohla při transportu zraněné osoby, a při 
tom druhém vyjela uhasit hořící kontejner 
v Hradištku.

Pomoc při dopravních nehodách

Hned od začátku roku se členové JSDH Hra-
dištko zúčastňovali nejrůznějších školení 
a cvičení. Kromě záchrany osob pomocí na-
stavovacích žebříků, záchrany osob na zamrz-
lých vodních plochách a používání dýchací 
techniky bylo nacvičováno zejména vyprošťo-
vání z havarovaných vozidel. Na tato cvičení 
pak navázala účast čtyř členů zásahové jed-
notky (dva z SDH Hradištko a dva z SDH Pi-
kovice) na kurzu „Předurčenost k zásahovým 
pracím při silničních dopravních nehodách“. 

O získání této předurčenosti usilovala JSDH 
Hradištko dlouho a její členové obětovali této 
myšlence hodně času a potu. Dá se říci, že tato 
předurčenost je vlajkovou lodí dobrovolných 
hasičských jednotek. 

Akce pro veřejnost

Ani na veřejnost hasiči při svém hektickém 
programu nezapomněli. Dne 10. února zor-
ganizoval SDH Hradištko tradiční masopust-
ní průvod a SDH Pikovice 3. března uspo-
řádal druhý ročník pikovického masopustu. 

Oba uvedené sbory poté připravily pro své 
spoluobčany pálení čarodějnic (SDH Piko-
vice ve spolupráci s fotbalisty z SK Pikovice) 
a jejich zástupci se zúčastnili pietního aktu 
u křížku k uctění památky těch, kdo přišli 
o život v pobočce koncentračního tábora Flo-
ssenbürg. Dále dne 19. května se v Pikovi-
cích konal tradiční country festival Trampské 
Pikovice, s jehož organizací jako každý rok 
pomáhali členové SDH Pikovice. 

Požární sport
Sezóna požárního sportu odstartovala 5. květ- 
na na hřišti v Pikovicích, kde proběhlo okr-
skové kolo soutěže v této disciplíně. Klání se 
zúčastnila družstva SDH Hradištko i SDH 
Pikovice, který akci pořádal. Bohužel oba 
týmy skončily pod stupni vítězů, SDH Pi-
kovice obsadil 4. místo a SDH Hradištko 5. 
místo. Družstvo SDH Pikovice se hned další 
týden (12. května) zúčastnilo noční soutěže 
ve Sloupu, kde v těžké konkurenci obsadilo 
celkem pěkné 6. místo. Nezůstalo však jen 
u toho – celkem čtyři členové SDH Pikovice 
absolvovali dne 17. dubna školení rozhod-
čích požárního sportu a aktivně se jako po-
mocní rozhodčí zapojili do organizace okres-
ního kola této soutěže, které proběhlo dne  
2. června v Třebonicích.

  Text a foto: ZDENĚK PROŠEK
a JIŘÍ FERENCEI
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KRÁSNÉ POČASÍ A 225 SOUTĚŽÍCÍCH DĚTÍ 
– TO BYL DĚTSKÝ DEN 2018

Kdy si člověk možná nejvíc uvědomuje, jak letí čas? Připadá mi, že v momentě, kdy se 
uspořádá další ročník akce, která trvá roky. 

Sice si nemůžeme už přesně vzpomenout, 
jestli minulý rok pršelo nebo svítilo sluníčko 
(i když u nás to dříve bývalo bohužel dost 
jasné), ale přesně si vzpomíná, že dítě, které 
si  dnes staví stanoviště a těší se, až přijdou 
první soutěžící, před lety přibíhalo k zápisu 
pro kartičku a nemohlo se dočkat, až bude 
oddělovat hrách od fazolí, zvládne poznávač-
ku stromů a lesní zvěře, srazí při hasičském 
útoku plechovky proudem vody nebo pora-
zí kamaráda v jízdě na koloběžce. Na jednu 
stranu si musíme přiznat, že trochu stárne-
me, na druhou stranu to tak má být, snažit 
se zapojovat mladší generaci, pomáhat jí 
a postupně předávat nejen úkoly, ale i zod-
povědnost. Byl bych rád, kdyby se nám tohle 
podařilo nejen při jednorázových akcích, ale 
i v dlouhodobějších činnostech.
Ale zpátky k Dětskému dni. Krásné počasí 
nám dávalo naději, že účast dětí bude veliká 
a že budeme moci naplno užívat všech atrak-
cí, které byly pro děti připraveny. Drobná 
nervozita je vždycky, hlavně aby někdo neza-
pomněl, ale jsme rádi, že naši „partneři“ jsou 
v tomhle naprosto spolehliví. O myslivcích 
vlastně ani moc nevíme, vše si přivezou, vše 
si zařídí a každoročně patří jejich stanoviště 
k nejvytíženějším. I rodiče si vždy rádi zopa-

kují poznávání stromů a zvěře. Oblíbené jsou 
ale i další disciplíny, zkoušíme pokaždé jednu 
dvě obměnit, tentokrát si děti mohly nově vy-
zkoušet jízdu na handbiku a elektrokole a za-
střílet z kuše. Posekané pole za hřištěm nám 
umožnilo protáhnout trasu orientačního 
běhu, na hřišti se za hudebního doprovodu 
DJ Tondy odehrávaly dovednostní soutěže. 
Tradiční atrakcí se stává skákací hrad, který 
si můžeme dovolit díky zařazení akce do pro-
jektu ČUS Sportuj s námi. Samozřejmě podě-
kování patří všem dalším sponzorům, kteří 
nám pomáhají zajistit odměny a občerstvení 
pro děti, táborák a balonky. Sud malinovky 

od  Petra pomohl uhasit žízeň téměř všem 
soutěžícím, ale do konce „nevydržel“. 
Jsme samozřejmě moc rádi, že Dětský den 
na Hradištku, podobně jako další akce pro 
děti u  nás, táhne, o  čemž svědčí letošních 
225 soutěžících dětí a  i  to, že ještě v době, 
kdy už jsme balili, přicházeli opozdilci se 
zájmem o soutěžení. Všechna stanoviště už 
nestihli, nedá se nic dělat, příště snad dorazí 
včas. V horkém počasí byl tentokrát menší 
zájem o opékání buřtů od Dolejších, ale i tak 
bychom se nebránili nové tradici – sluneč-
ným Dětským dnům na Hradištku. Děkuje-
me vám všem, kteří jste si přišli užít neděli 
na hřišti a přispěli k příjemné atmosféře.

Text: LADISLAV VONDRÁŠEK

1918-2018 – Kdy jindy než teď !?
NA PAMÁTKU PADLÝM BRATŘÍM Z OBCE BRUNŠOVA
Sto let po konci první světové války, sto let po vzniku samostatné Československé re-
publiky. Toto významné výročí jsme se rozhodli důstojně uctít renovací brunšovského 
„Pomníku památce padlým“.  Se souhlasem obecního úřadu jsme my, členové OS Ovčič-
ky, provedli údržbu okolí a opravu zchátralého plůtku. 

Odborné restaurátorské práce, očištění po- 
mníku a  obnovení písma zajistil Marek  
Hulcer. Na opravě se dále podíleli J. Pipota, 
R. Zděnek a P. Pešek.
Snažili jsme se renovaci dokončit do 16. červ-
na, což se s předstihem povedlo. Spolek Vlta-
van ten den slavil 120 let trvání a u pomníku 
proběhla tradiční vzpomínka na padlé bratry. 
Doufám, že bratři a sestry z Vltavanu ocení, 
že po letech je pomník zase jako nový. Ani 
my nezapomínáme na památku našich před-
ků. Škoda jen, že na Brunšově nemáme žádné 
místo, žádnou oficiální budovu, na které by 
u příležitosti státních svátků České republiky 
mohla vlát státní vlajka. Nebyl by tento po-
mník vhodným místem?
A ještě taková perlička, kterou jsem náho-
dou objevil, při brouzdání na stránkách Vo-
jenského historického ústavu. Jan Rajchard 
nepadl v  udávaném období první světové 

války v letech 1914-18. Rukoval, tak jako vět-
šina ostatních, do 28. pluku „Pražských dětí“ 
rakousko-uherské armády. Padl v hodnosti 
vojína cyklisty v řadách 6. švadrony, 6. divize 
československé, 22. května 1919 v na nádraží 
u Sziraku. Bylo to v bojích československo-
-maďarské války o  Slovensko. Vyhlášením 
Československé republiky 28. října 1918 boje 
o samostatný stát zdaleka nekončily. Vojín 
Jan Rajchard přežil hrůzy první světové války 
v řadách rakousko-uherské armády, aby padl 
jako československý voják v bojích o samo-
statnost republiky. Nejen českoslovenští legi-
onáři bojovali za Masaryka... Protože pomník 
„padlým vojínům“ byl slavnostně odhalen 21. 
července 1921, jméno „Jan Rajchard“ mohlo 
být vytesáno na čestném prvním místě.
Denně okolo jezdíme, my všichni, kdo ráno 
spěcháme za  prací nebo se večer vracíme 
ke svým rodinám. Denně okolo procházíme, 

my všichni, kdo jdeme pro čerstvé pečivo, 
maso nebo s  dětmi na  zmrzlinu. Všimne 
si dnes ještě někdo, uvědomí si někdo, jaké 
máme štěstí? Žijeme v  době míru… Naši 
předkové to štěstí neměli. Nezapomínejme! 

Text: RUDOLF ZDĚNEK; 
foto: Pavel Pešek
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JAK SE NA HRADIŠTKU SPORTUJE
Fotbal na  Hradištku nám přináší radosti i  starosti, v  současné době je asi největším 
problémem fotbal dospělých, který se stále nemůže zmátořit z dob, kdy jsme neměli 
kompletní kategorie mládeže, a naopak měli velmi kvalitní tým dospělých, který se nám 
z vlastních zdrojů nedařilo doplňovat. 

Dnes je situace opačná, v loňské sezoně jsme 
měli sedm dětských kategorií, ale A tým neo-
dehrál snad ani dva zápasy ve stejném slože-
ní. Hráči moc netrénují a podle toho vypadají 
výsledky, je to škoda. Naopak soutěže mláde-
že nám dělají radost, dorostenci rozjeli skvěle 
sezonu, vyhráli základní okresní část, první 
dva zápasy finálové skupiny ale pak polevili 
ve výkonech i docházce, takže nakonec skon-
čili čtvrtí. Největšího úspěchu dosáhli žáci, 
kteří za celou sezonu ani jednou neprohráli, 
naprosto suverénně ovládli svoji soutěž a 10. 
června převzali pohár přeborníka okresu 
Praha – západ. Stejně dobře váleli i v zimní 
lize pražského Motorletu. Mladší žáci sice 
nedosahovali takových výsledků, v  soutě-
ži skončili šestí, ale zase byli nejpočetnější 
skupinou a na trénincích jich bylo vždy do-
statek. Starší přípravka je týmem, kde se kaž- 
dý půlrok střídají trenéři, věříme, že Vašek 
s Milanem už vydrží a stejně jako letos budou 
i v příští sezoně bojovat o medailové příč-
ky, tentokrát to bylo jen o fous čtvrté místo. 
Mladší přípravka hrála turnajově a výsledky 
byly střídavé, ti starší často chyběli a ti mlad-
ší, až na výjimky, zatím nestačili. Velmi dobře 
se naopak jeví někteří hráči minipřípravky, 
tak doufáme, že vydrží a za rok se s vervou 
pustí do okresních soutěží. Na začátek září 
chystáme další nábor šikovných dětí ročníků 
2011–2013, tak snad najdeme další posily pro 
naše týmy. 
Největší poděkování patří všem trenérům, 
kteří obětují spoustu svého času, nemohou 
si dovolit nepřijít na trénink, neodjet na zá-
pas, a to vše trvá více než 10 měsíců v roce. 
Je škoda, že si toto někdy neuvědomují ro-
diče. Dnes jsem rád, že jsme díky programu 

MŠMT schopni alespoň částečně trenérům 
kompenzovat náklady související s jejich pra-
cí a cestováním.

Ostatní sporty
Ale abych nemluvil jen o fotbale, velmi zají-
mavou alternativou pro děti jsou míčové hry 
v tělocvičně, kterých se ujali Mirča a Vilda 
Kučerovi a už také občas vyrážejí na turnaje 
v házené, basketu či volejbalu. Velké změny 
v majetkoprávních věcech na obci by se měly 
projevit i ve sportovním zázemí, rekonstruk-
ce tělocvičny probíhá a bude brzy dokonče-
na, sál vedle tělocvičny by mohl být kromě 
zábav a  kultury vhodným prostorem pro 
cvičení aerobiku, rokenrolu, jógy nebo stol-
ního tenisu, díky tomu by vznikl další volný 
prostor v rozvrhu tělocvičny, ale... Všechno 
se odvíjí od toho, zda se najdou lidé, kteří 
budou ochotni obětovat svůj čas a  ujmou 

se vedení některého sportu. Například ping 
pong byl před lety mezi dětmi hodně oblíbe-
ný, zkuste popřemýšlet :-). Hřiště s UMT pro 
celoroční využití je asi během na delší trať, 
ale s legalizací plochy na sportoviště u fotba-
lového hřiště ne úplně nereálným. Uvidíme, 
v plánech rozvoje obce na nových územích se 
určitě se sportovišti, dětskými hřišti a místy 

pro pohybové volnočasové aktivity počítat 
bude, tak jen bude záležet, jakou dostanou 
prioritu.

Text: LADISLAV VONDRÁŠEK, 
předseda TJ Slovan Hradištko

FOTBAL V PIKOVICÍCH ŽIJE!
Ačkoli naši borci utrpěli v posledním kole IV. třídy skupiny A Praha-západ v utkání s Řevni-
cemi porážku, první místo v tabulce je neminulo! A tak se pikovický fotbal posune o třídu 
výše, tzn. do III. třídy.

Je za tím úsilí všech hráčů, jejich nasazení a vůle. Nutno připomenout, že k výsledkům určitě při-
spívá i pěkné domácí zázemí, které skýtá naše Sázava aréna. Díky sponzorům a brigádám se stále 

vylepšuje, přibylo antukové nohejbalové 
hřiště, které se ještě dokončuje a nová po-
dlaha v kabinách pro snazší údržbu. Ne-
smíme zapomenout ani na fanoušky, kteří 
chodí pravidelně v hojném počtu podpo-
rovat hráče na domácí zápasy.
Takže hoši, vydržte. Liga mistrů je stále 
ještě daleko, ale my to s vámi také vydr-
žíme☺, děláte nám radost. Děkujeme.

Text: KATEŘINA CIENCIALOVÁ

Máte chuť pravidelně sportovat 
a nevíte, kde začít? Přidejte se 
k našemu oddílu basketbalu! 

Rádi přivítáme nové členy 
– muže, ženy, dorostence, dorostenky. 

Scházíme se každé úterý v 19.45 
v tělocvičně na Hradištku.

Kontaktní osoba: VILÉM KUČERA, 

tel.: 775 944 829, 
e-mail: kvilem@seznam.cz. 
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{ NAPSALI JSTE NÁM  }

JE ZÁMEK ZNOVU OPRAVDU NÁŠ?
S  velkou radostí jsem přijala zprávu, že obec Hradištko se konečně domluvila s  KKP 
o majetkoprávním vyrovnání, které umožní znovuobnovení života v centru obce. Ještě 
větší radost mi udělala avizovaná veřejná diskuze o využití prostoru v zámku i kolem. 
Bohužel radost trvala jen krátce: v průběhu 
jara se obec pustila do správy svého majet-
ku poněkud svérázným způsobem – rozsah 
a koncepčnost úprav zeleně před zámkem, 
osazení plotem, který celý prostor změnil 
diskutabilním způsobem a především vybu-
dování přístřešku nad vchodem do prostoru 
nyní využívaného SDH Hradištko jako klu-
bovna. 
Při poněkud zjednodušeném pohledu na věc 
se zdají výše uvedené kroky jako správné: 
prostor kolem zámku se stal spíše smetiš-
těm, bylo třeba zajistit bezprostřední okolí 
zámku před vstupem nežádoucích osob, 
stříška s krytinou se zdá být hezčí než stan. 
ALE: osvícení majitelé historických památek 
postupují při jejich úpravách poněkud jinak 
– rekonstrukce realizují v souladu s historic-
kou dokumentací, uvádí památku do  PŮ-
VODNÍHO stavu, přemýšlí o využití prosto-
ru v kontextu historie nemovitosti. Jde o to, 
aby si historické, funkční, vizuální pohledy 
na nemovitost podávaly ruce. Nadto osvícené 
obce k formování veřejného prostoru ales-

poň někdy a alespoň trochu přizvou laickou 
veřejnost (občany a voliče).
Nic z toho se u nás neděje a veřejný prostor 
je u nás i nadále devastován. Za devastaci lze 
podle mého názoru považovat i nevhodné 
úpravy prováděné mimo historické a funkč-
ní souvislosti. Což musí mrzet především 
dobrovolné hasiče, kteří v dobré víře nahra-
dili stanovou stříšku přístřeškem, o kterém 
se zřejmě domnívají, že působí esteticky. 
Nic proti hasičům, osobně si jejich činnosti 
(hasičské i jiné) vážím. Domnívám se ale, že 
zde měl zasáhnout majitel zámku (nyní obec 
Hradištko) a usměrnit nadšení a aktivitu. Bo-
hužel se historie tak trochu opakuje – mnozí 
z nás si jistě pamatují, jak diskutabilním způ-
sobem byla vybudována před lety hasičská 
zbrojnice. 
Doufám, že stejně nebude obec postupovat 
při rekonstrukci dalších veřejných prostran-
ství a formování veřejného prostoru v centru 
obce. Pokud ano, pak nepřestávám doufat, že 
alespoň ti voliči, kterým není veřejný prostor 
na Hradištku lhostejný a chtějí o něm spo-

lurozhodovat, v  podzimních komunálních 
volbách změní vedení obce tak, aby k  po-
dobným situacím nedocházelo.  

Mgr. MIROSLAVA FLEMROVÁ

ODPOVĚĎ STAROSTY OBCE
Musím reagovat na  článek paní Flemrové s  názvem „Je zámek 
znovu opravdu náš“. Ano, opravdu je, ale taky tam nebudou ležet 
latě z rozbitého plotu, které nějací vandalové vytrhali z oplocení, 
s  trčícími hřebíky, o  které by se mohl kdokoli zranit, a  plot byl 
opraven a uveden do přijatelného stavu.

A úpravu zarostlé zahrady, která hyzdila celou část vchodu do budo-
vy, provedla rodina p. Neužila zdarma, obec platila pouze materiál. 
Jako starosta obce se musím starat o obecní majetek s péčí dobrého 
hospodáře. A taky jsem tak učinil. Každý občan včetně vás může 
přiložit ruku k dílu a k řešení středu obce může přispět svými návrhy 
a podněty. Ale konkrétně a účelově, ne pouze nějakými nepodlože-
nými povídačkami, které nic neřeší. A ještě se znovu vrátím k tomu 
plotu. Jestli jste si nevšimla, ten plot tam byl léta, teď se pouze opravil. 
Měla jste si vzít brýle. Vím, že za tím článkem nejste sama, tak proč se 
nepodepsali také ti ostatní. Pouze řeči, kritika a skutečná práce nikde. 
A ještě k hasičům a jejich přístřešku, ten jim byl povolen KKP na Stra-
hově v době, kdy tuto budovu vlastnili. Pokud jsem informován další-
mi občany naší obce, tak k žádné devastaci tady nikdy nedošlo. Je to 
pouze váš názor a dalších členů vašeho spolku. Tak sdělte občanům, 
co kdo z vás pro obec udělal. Já za svou osobu musím říct, že za svou 
práci od občanů sklízím díky, a dobře čtěte, co se změnilo v naší obci 
za poslední dobu: kanalizace Pikovice – 60 mil. Kč (dotace 48 mil. 
Kč), vodovodní síť Pikovice – 26 mil. Kč (dotace 16 mil. Kč), stavba 
nové školy – 30 mil. Kč (dotace 24 mil. Kč), chodník Brunšov – Hra-
dištko – 6,5 mil. Kč (dotace 4,8 mil. Kč). Připravovaná přestavba MŠ 
– 35 mil. Kč, odkanalizování hořejší části obce Hradištko do Pikovic 
– 35 mil. Kč a další. Tato práce stojí za mnou a co stojí za vámi.
A k tomu bych ještě napsal, že dvakrát ročně provádí Krajský úřad 
kontroly hospodaření obce bez závad, protože kdyby našly pochybení 
v hospodaření, tak by obec nedostala na dotacích ani korunu, a tu 

zodpovědnost mám taky. Protože se blíží volby, můžete kandidovat 
a pak můžeme porovnávat, nejen s Vámi, ale též s dalšími členy Vaší 
skupiny. Já se nebráním žádnému návrhu k řešení problému v naší 
obci. Takže čekám, kdy přijdete, přinesete nějaké návrhy, ale včetně 
projektové dokumentace alespoň jednoduché. Již předem Vám děkuji 
a dále Vám přeji, abyste vyhráli volby a obec bude rázem zlatá.

ANTONÍN MERTA
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CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI

A
1/1 strany 

190 x 277 mm

B
1/2 strany 

190 x 136 mm

C
1/4 strany

92,5 x 
136 mm

D
1/8 strany
92,5 x 65,5 mm

E
jeden 

sloupec

Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 1 200 výtisků a je zdarma 
distribuován do každé domácnosti. Zpravodaj podporuje pod- 
nikatelské aktivity subjektů působících v naší obci a jejich in- 
zerci a oznámení zveřejňuje formou bezplatné služby (max. 
25 % strany A4). Přednostně je umísťována placená inzerce. 
Inzeráty zasílejte na adresu 

redakce@hradistko.cz 
ve formátu txt, rtf, doc, tif, psd, ai, 
cdr, jpg (v případě jpg bez předcho- 
zích zásahů do obrázku), v případě 
hotových inzerátů ve formátu pdf  
(tisková kvalita, nejlépe PDF/x-1a), 
a to vždy do konce měsíce předchá- 
zejícího vydání Zpravodaje (tj. do  
konce února, května, srpna a listo- 
padu).
Plošná inzerce (ceny bez DPH):

a) celá stránka A4 2 000 Kč
b) 1/2 stránky A4 1 500 Kč
c) 1/4 stránky A4 1 000 Kč
d) 1/8 stránky A4 500 Kč
e) jednosloupcový inzerát 200 Kč
f) řádková inzerce 
jeden řádek – tučné písmo 25 Kč
další řádek – obyčejné písmo 20 Kč
(jeden řádek = 40 znaků)

Rozměry inzerátů:
a) celá stránka A4 190 x 277 mm
b) 1/2 stránky A4 190 x 136 mm
c) 1/4 stránky A4 92,5 x 136 mm
d) 1/8 stránky A4 92,5 x 65,5 mm
e) jednosloupcový inzerát š. 57 mm

NOVÁ KAVÁRNA  

NAPROTI ZÁMKU

NEJLEPŠÍ KÁVA ŠIROKO DALEKO, 

NETRADIČNÍ DEZERTY, ZMRZLINA

Pikovická 276 www.cafekandik.cz

OÚ Hradištko ve spolupráci 
s Občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
• ze zimního oblečení především kabátů a bund
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
• domácích potřeb – nádobí bílé i černé – vše jen funkční
• peří, péřových přikrývek a polštářů 
• dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy) 
• hraček a školních potřeb
• novin, časopisů a knih
• nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
• kabelek, tašek, batohů a peněženek

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon);

ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní 
kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteční 

Dne: 1. a 2. září 2018
čas: v obvyklé otvírací době

místo: obecní sběrný dvůr na Brunšově
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se transportem nepoškodily.

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje 

materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, 
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.

Hledáme zdravotní sestru do ordinace praktického lékaře v Da-
vli a  Hradištku na  zkrácený pracovní úvazek. Vhodné zejména 
pro mladé důchodkyně nebo maminky. Nástup v září. Výhodné 
pracovní a  časové podmínky. K  doptání v  ordinaci praktického 
lékaře v Davli a Hradištku. Těšíme se na Vás. MUDr. Tomáš Gavlas 
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10:00 Cirkus TeTy (vzdušná akrobacie) „Variace na Sisters“ 

10:15 Cirkus TeTy (workshop) Vzdušná akrobacie 
  na visutých šálách   

11:10 Filtr (koncert) Obývákový pop

12:00 LSD - lidové spontánní divadlo (pohádka) 
  „Spravedlnost čertíka Lumpíka“ 

12:45 Marcela ŠIK (narativní divadlo) 
  Koláč/ž situačních příběhů 

13:15 Zumba (workshop) Cvičení založené na 
  latinskoamerické hudbě a tancích  

14:00 Buchty a Loutky (loutková pohádka) „Kocour v botách“  

14:45 Tam Tam Batucada (koncert) Brazilská bubenická show   

15.45 Tam Tam Batucada (bubenický workshop) Bubny s sebou  

16:15 Divadlo Boršč (autorské divadlo) „Tučňáci aneb život na ledových pláních manželských“

17:00 Kapela Nasycen  (koncert) Rock pro náročnější posluchače  

18:00 Amatérský divadelní spolek Riyo (autorské divadlo) „Bez_sítka alias mladí a neklidní prýští“

19.30 Vokální soubor  Dobrovyly (koncert) Lidové písničky v mnohohlasých úpravách 

20.00 BLONDÝNA (koncert) Alternativní folk, doprovázený básněmi 

21:00 Divadlo Studio DVA, Autor: Michele Riml, „Sex pro pokročilé“ - Jak získat návod na      
  oživení dlouholetého manželství?  hrají: Jana Krausová a Karel Roden

Podporujeme lidi s mentálním postižením. Výtěžek z festivalu jde na konto AKCE CIHLA. 
Pořadatel: Portus Praha, z. ú., masopustova@portus.cz, 773 920 998

„Variace na Sisters“

„Kocour v botách“  

Brazilská bubenická show   

Bubny s sebou
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Realizace: DLOUHÝ  Aleš | Hradištko   - Brunšov

tel.: 603 428 432
 Automatické závlahové systémy a Kapkové závlahy
 Projekt a cenová kalkulace ZDARMA, při realizaci
 Odborná instalace
 Záruční a pozáruční servis, zazimování   - odzimování



Pomáhej pohybem 
zajistit bezpečnější 
cestu do školy
zajistit bezpečnější 
cestu do školy

S charitativní mobilní 
aplikací EPP od Nadace ČEZ 

podpoříte dobrou věc 
vlastní aktivitou. 

Pomáhat můžete pohybem, 
který vás baví – běh, chůze, 

jízda na kole, bruslení… 

Získané body vám nadace 
ČEZ převede na peníze 

a ty věnuje projektu, 
který si vyberete. 

Aplikace je určena 
pro mobilní telefony 

s OS Android, 
iOS a Windows.

Podpořte prosím projekt 
Bezpečná cesta do školy 
a školky v Hradištku. 

Nadační peníze, které nám pomůžete nasbírat, 
využijeme na osvětlení přechodu pro chodce 
u restaurace Japeka, což zajistí řidičům lepší 

viditelnost a chodcům větší bezpečnost.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

Více o instalaci aplikace 
a podporovaných projektech na 

www.pomahejpohybem.cz
Obec Hradištko


