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V sobotu 1. prosince uspořádaly členky Sboru pro občanské záležitosti každoroční přátelské setkání místních jubilantů. Jména
zúčastněných najdete na str. 17.

O první adventní neděli se po čtyřech letech opět otevřely brány
zámku. Lidé si přišli prohlédnout výstavu leteckých fotografií
našeho kraje pořízené paraglidistou J. Jirouškem.

Při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu vystoupili žáci
základní školy pod vedením L. Kostečkové a pana ředitele O.
Hynka. Program uzavřel koncert Pražské mobilní zvonohry.

Na dny 9. února a 29. března byla svolána brigáda na vyklizení
staré budovy základní školy. Úklidu se zúčastnili členové spolků,
pedagogové i rodiče s dětmi. Více na str. 4.

V sobotu 9. února se v knihovně konal koncert zpěváka Petra Brousila a jeho hosta Michala Šnajdra, kteří návštěvníkům
předvedli působivou hru na kytaru, tzv. „finger style“.

V průběhu druhého březnového týdne vykvetl na severním úbočí Medníku kandík psí zub. Tato vzácná květina každoročně láká
stovky návštěvníků z různých koutů naší republiky.

Café Kandík uspořádalo výstavu, na které místní umělci vzdali
hold kandíku. K vidění byly originální obrazy, keramika, šperky
i látkové zboží s vyobrazením této rostlinné rarity.

V sobotu 23. března se konaly oblíbené šibřinky, které se po více
než dvaceti letech uskutečnily v obou sálech tělocvičny. Kostýmy byly letos laděné v duchu Dálného východu.

{ EDITORIAL }

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
v tématu čísla se budeme opět
věnovat centru obce. V minulém Zpravodaji jsme se pohybovali především v teoretické
rovině – místní architekti popisovali, jaké jsou hlavní hodnoty historického jádra a jak
by mohlo být v budoucnu využíváno. Tentokrát se vrátíme
zpátky do minulosti a zmapujeme, jaký život v centru býval. Zajímalo nás, jak prožívali všední dny jeho obyvatelé,
jaká byla úroveň bydlení, kde
si hrály děti a jak se nájemníci starali o přilehlé okolí. Jak
vzpomínají na školku a loutkové divadlo na zámku a jaké
společenské akce navštěvovali
v malém sálu. Oslovili jsme
několik tehdejších obyvatel
U-budovy, kteří zde strávili
své dětství, případně se sem
přistěhovali jako mladí rodiče
a žili tu až do svého stáří, tedy
tak dlouho, dokud se nemuseli
v roce 2015 odstěhovat. Během
jejich vyprávění mě přepadala lítost nad osudem celého
místa.
Optimismem mě naplnil až
první dubnový týden, kdy se
zámek zaplnil dětmi, které
zde usedly do školních lavic,
a kdy davy školáků začaly mířit vstupní branou přes zámecké nádvoří do společenského
sálu, který jim po dobu přístavby školy bude sloužit jako
jídelna. Najednou je tu živo,
najednou je důvod jít do centra, někoho potkat, zapovídat
se. Kdo z nás si to před rokem
dokázal představit?
LUCIE HAŠKOVÁ

• cena vodného na rok 2019 je ve výši 48 Kč/m3
včetně DPH, cena stočného pro Pikovice ve výši
40 Kč/m3 včetně DPH; cena vodného i poplatky za
odpad zůstávají stejné jako v loňském roce
• do funkce zastupitelky nastoupila Mgr. Jana Chadimová; předsedkyní finančního výboru byla zvolena Bc. Vladimíra Čapková
• obec poskytla veřejnou finanční podporu na rok 2019
místním spolkům a osobám v celkové výši 581 000 Kč
• i přes žádost starostky obce R. Svobodové o opravu
silnice na Brunšově v letním období byl termín opravy
úseku stanoven na dobu od 18. 3. do 16. 6. 2019
• v souvislosti s uzavírkou silnice došlo k omezení
otevírací doby pošty
• proběhla rekonstrukce společenského sálu vedle
tělocvičny včetně nalakování parket, od dubna je
sál využíván jako jídelna pro ZŠ, a to po dobu přístavby a nástavby staré budovy školy
• po rekonstrukci vnitřních prostor zámku a vybudování toalet byly do zámku dočasně přemístěny
tři třídy základní školy
• byla podána žádost o dotaci na realizované vnitřní
stavební úpravy zámku

• byla vybudována nová vodovodní přípojka pro
základní školu
• zhotovitel přístavby a nástavby základní školy byl
vybrán až ve třetím výběrovém řízení, stavba byla
zahájena 1. dubna 2019
• obecní úřad postupně zavádí pro občany možnost
elektronického zasílání dokladů
• Novým zaměstnancem obecního úřadu se stal Jiří
Auterský
• dne 9. února byla vysílána reportáž o Hradištku v
Českém rozhlase
• obec se zapojila do celorepublikové akce Ukliďme
Česko, která proběhla 6. dubna 2019
• proběhlo výběrové řízení na výkon technického
dozoru a BOZP v rámci připravovaného projektu
„Hradištko, tlaková kanalizace – lokalita Nade Vsí“
• proběhla výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavbu „Hradištko – chodník II. etapa“ (od
restaurace U Petra k trafostanici)
• obec uzavřela nájemní smlouvu s KKP na pozemek p.č. 483/1 za účelem obnovy malé venkovní
plochy pro sport

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

V obecní kronice v zápise z 50. let je uvedena
informace, že nejstarší budovou na Hradištku
je pivovar z roku 1607, který nechala postavit
tehdejší majitelka Hradištka Zuzana Šanovcová na místě bývalé středověké tvrze. Pivovar
stál u rybníčku, poté byl zbourán a na jeho
místě byla v polovině 80. let postavena řadová bytovka. Tehdejší kronikář Rudolf Donda
uvádí, že pozůstatky tvrze v podobě zdí jsou
v blízkosti pivovaru stále v terénu znatelné.
Máte-li povědomí o této skutečnosti, případně se s námi chcete podělit o vzpomínky na
budovu pivovaru a to, jak byl využíván, kontaktujte nás prosím na adrese Obecní úřad
Hradištko, Chovatelů 500, na e-mail redakce@hradistko.cz nebo volejte na tel. 731 658 505.
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{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 28. LISTOPADU 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

• Využitelnost stávajícího jednacího řádu
zastupitelstva pro zasedání zastupitelstva
obce Hradištko.
• Prodej a uzavření Kupní smlouvy na pozemek p. č. 860/28, ostatní plocha, silnice,
o výměře 286 m2 odděleného z pozemku
p.č. 860/20 s celkovou výměrou 4 501 m2,
ostatní plocha, silnice.
• Uzavření Pachtovní smlouvy na pozemky
p.č. 80/26 o výměře 15 110 m2, p.č. 80/53
o výměře 3987 m2, p.č. 80/54 o výměře
134 m2 a pozemek p.č. 80/55 o výměře
2 003 m2.
• Bezúplatné nabytí a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu na pozemku parc. č.
463/129, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 229 m2 odděleného
z pozemku p.č. 463/7 s celkovou výměrou
4 531 m2.
• Nevyužití předkupního práva ke stavbě č.e. 772.
• Výkup a uzavření Kupní smlouvy na pozemek p.č. 494/13, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 310 m2.
• Výběrové řízení zadávané v režimu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
pod názvem „Rekonstrukce, modernizace
a rozšíření Základní školy Hradištko, stavební objekt na p. st. 13, č. p. 33 – přístavba
a nástavba“, ve kterém byla komisí vybrána
spol. ACG-Real, s.r.o. s nabídkovou cenou
25 456 158,94 Kč bez DPH a ukládá starostce uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem.

• Ing. Antonína Branného jako určeného
zastupitele pro pořízení územního plánu
Hradištko.
• Rozpočtovou změnu č. 09/2018, kterou
se zvyšují rozpočtové příjmy o částku
3 980 tisíc Kč na celkových 51 062 tisíc Kč
po provedené rozpočtové změně a rozpočtové výdaje se snižují o částku 793 tisíc Kč
na celkových 77 564,7 tisíc Kč po provedené rozpočtové změně.

• Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
kultury z programu Veřejné informační
služby knihoven (VISK), podprogram
Informační centra veřejných knihoven
(VISK 3) na projekt „Modernizace technického a programového vybavení Obecní
knihovny Hradištko“. Obec souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 30 % z celkových nákladů na projekt.
• Přijetí movitého daru zřízenou příspěvkovou organizací Základní škola Hradištko
jako obdarovaný od Raiffeisenbank a.s.,
jako dárce a uzavření darovací smlouvy
na 13 kusů hardwaru EliteBook8560p
a souvisejícího softwaru.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
• Průběžnou zprávu likvidátora pana Tomáše Pipoty o stavu společnosti Adarman,
s.r.o. ze dne 28. listopadu 2018.
• Doplnění komisí starostkou obce Hradištko jako iniciativních a poradních orgánů:
kulturní komise, členky paní Mgr. Ing. Gabriela Raiser a paní Ing. Markéta Šafrán-

ková Bejkovská a komise pro spolky, členy
paní Věru Kaduchovou a pana Jiřího Auterského.

Zastupitelstvo obce
ukládá:
• Starostce obce Hradištko připravit Zadávací dokumentaci včetně závazného znění
návrhu smlouvy o dílo a následně bez zbytečného odkladu zahájit a provést zadávací
řízení na výběr díla pod názvem „Stavební
úpravy budovy zámku č. p. 1 – rekonstrukce a zbudování toalet“. V celém průběhu
zadávacího řízení je starostka obce povinna dbát na dodržení zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti Směrnice č. 1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Zastupitelstvo obce
revokuje:
• Usnesení č. 08/2018 ze dne 3.10.2018, část
„Zastupitelstvo obce schvaluje, body 5
a 6“. Těmito body byla projednána změna
územního plánu č. 6. Revokací jsou tyto
body zrušeny.

Zastupitelstvo obce
souhlasí:
• Dle § 84 bod 2) písm. p) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, se vznikem pracovněprávního vztahu na pozici knihovnice/kronikářka mezi obcí Hradištko a neuvolněnou
členkou zastupitelstva obce Hradištko paní
Lucií Haškovou.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 20. PRO
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 10/2018, kterou
se zvyšují rozpočtové příjmy o částku
1 384,8 tisíc Kč na celkových 52 447 tisíc
Kč po provedené rozpočtové změně a rozpočtové výdaje se snižují o částku 1 054
tisíc Kč na celkových 76 510,4 tisíc Kč
po provedené rozpočtové změně.
• Pověření starostky obce k uskutečnění
a potvrzení poslední rozpočtové změny
č. 11/2018 s důrazem na skutečné plnění
rozpočtu obce.
• Cenu vodného na rok 2019 pro obec Hradištko ve výši 48 Kč/m3 včetně DPH.
• Cenu stočného pro místní část Pikovice ve výši 40 Kč/m3 včetně DPH pro rok
2019.

{

2

}

• Výši odměny uvolněného člena zastupitelstva obce a výše odměn neuvolněných
členů zastupitelstva, to vše v souladu novelizovaných změn zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) a dle související přílohy nařízení vlády č. 202/2018 sb.
s platností od ledna 2019.
• Veřejnou finanční podporu spolků, organizací a fyzických osob z rozpočtu obce
Hradištko na rok 2019 v celkové výši
581 000 Kč v souladu s platnými Pravidly
č. 1/2015 pro poskytování veřejné finanční
podpory a neinvestiční transfer neziskové
organizaci Farní charita Starý Knín pro rok
2019 ve výši 60 000 Kč.
• Rozpočet obce Hradištko na rok 2019.
• Rozpočet Základní školy Hradištko na rok
2019 a střednědobý výhled rozpočtu 20202021.

• Rozpočet Mateřské školy Hradištko na rok
2019 a střednědobý výhled rozpočtu 20202021.
• Obecně závaznou vyhlášku obce Hradištko č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Zadávací dokumentaci včetně závazného
znění návrhu příkazní smlouvy na výběr
služby pod názvem „Výkon technického
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
pro akci Hradištko, lokalita „Nade Vsí“:
tlaková kanalizace – napojení na ČOV Pikovice“ a ukládá starostce obce Hradištko
následně bez zbytečného odkladu zahájit
a provést zadávací řízení. V celém průběhu
zadávacího řízení je starostka obce povinna dbát na dodržení zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 7. ÚNORA 2019
Zastupitelstvo obce
volí:
• Předsedkyní finančního výboru Bc. Vladimíru Čapkovou.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Informaci starostky obce Hradištko o provedené výzvě Zadávací dokumentace
na zadávací řízení na výběr služby pod
názvem „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci
Hradištko, lokalita Nade Vsí“.
• Na základě Důvodové zprávy a informace
starostky o odstoupení od smlouvy o dílo

uzavřené se společností ACG-REAL, s.r.o.
na provedení stavebních prací/stavby veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce,
modernizace a rozšíření Základní školy
Hradištko, stavební objekt na p. st. 13, č.p.
33 – přístavba a nástavba“.
• Kritéria pro přijetí dětí u zápisu 2019
a přestupů v témže roce Základní školy
Hradištko.

Zastupitelstvo obce
ukládá:
• Na základě informace o odstoupení
od smlouvy o dílo uzavřené se společností ACG-REAL, s.r.o. starostce obce
provést bez zbytečného odkladu nové za-

dávací řízení na výběr zhotovitele stavby
pod názvem „Rekonstrukce, modernizace a rozšíření Základní školy Hradištko,
stavební objekt na parc. st. 13, č. p. 33
– přístavba a nástavba“. Nabídková cena
dle zadávacích podmínek a návrhu projektanta bude stanovena jako cena předpokládaná. V celém průběhu zadávacího
řízení je starostka povinna dbát na dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v návaznosti na zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích včetně položkové kontroly podaných nabídek. O provedeném zadávacím řízení bude starostka
informovat zastupitelstvo a předloží mu
návrh smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem před jejím uzavřením ke schválení.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 14. BŘEZNA 2019
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
• Kontrolní a jednací řád finančního výboru
zastupitelstva obce Hradištko.
• Kontrolní řád kontrolního výboru zastupitelstva obce Hradištko.
• Výkup a uzavření Kupní smlouvy na pozemek p.č. 550/42, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 54 m2.
• Výkup a uzavření Kupní smlouvy na pozemky p.č. 618/13, trvalý travní porost

OSINCE 2018
• Nevyhlášení konkurzního řízení na pozici
ředitele Základní školy Hradištko v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb.
Provozní řád Obecní knihovny Hradištko
a movitého majetku v ní umístěného, který
je ve vlastnictví obce Hradištko.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Informaci starostky obce o provedené výzvě na výběr zhotovitele díla pod názvem
„Stavební úpravy budovy zámku čp. 1, rekonstrukce a zbudování toalet“ a zadávací
dokumentaci včetně závazného znění návrhu smlouvy o dílo.
• Oznámení České spořitelny, a.s. o nuceném výkupu akcií a inkasování částky
1 992 000 Kč za 1 500 kusů akcií.

o výměře 323 m2, p.č. 617/5, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 86 m2, parc.
č. 719/48, trvalý travní porost o výměře
317 m2.
• Výkup a uzavření Kupní smlouvy na pozemek p.č. 628/4, ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 15 m2.
• Smlouvu o zřízení služebnosti č. 1534/2018
-SML mezi Povodím Vltavy s.p. jako povinným a Obcí Hradištko jako oprávněným, týkající se pozemku p.č. 860/5, vodní
plocha za účelem umístění vrtu a potrubí
k odběru a zásobování pitnou vodou.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6016687/1
mezi ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným a obcí Hradištko jako povinným
týkající se pozemku p.č. 837/5, za účelem
umístění stavby zařízení distribuční soustavy – kabel NN.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6019618/1
mezi ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným a obcí Hradištko jako povinným týkající se pozemku p.č. 719/96, za účelem
umístění stavby zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN.
• Realizaci staveb „Hradištko – Chodník II.
etapa“ a „Hradištko – Chodník IV. etapa“
a současně souhlasí s uzavřením smlouvy
o výpůjčce části pozemku parc. č. 870/1
o výměře cca 800 m2, který je dotčený
předmětnými stavbami. Po dokončení
stavby bude tato část oddělena a vlastníkem, tj. Středočeský kraj, bude na základě

darovací smlouvy převedena do vlastnictví
obce Hradištko.
• Zadávací dokumentaci včetně závazného
znění návrhu smlouvy o dílo na výběr
služby pod názvem „Chodník – II. etapa
k. ú. Hradištko pod Medníkem“ a ukládá
starostce obce Hradištko následně bez zbytečného odkladu zahájit a provést zadávací
řízení.
• Výběrové řízení na veřejnou zakázku na
výběr služby pod názvem „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci Hradištko, lokalita
Nade Vsí: tlaková kanalizace – napojení
na ČOV Pikovice“, ve kterém byla komisí vybrána spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., s nabídkovou cenou
826 000 Kč bez DPH a ukládá starostce
uzavření příkazní smlouvy s vybraným
dodavatelem.
• Výběrové řízení zadávané v režimu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
pod názvem „Rekonstrukce, modernizace
a rozšíření Základní školy Hradištko, stavební objekt na p. st. 13, č.p.33 – přístavba
a nástavba“, ve kterém byla komisí vybrána
spol. ACG-Real, s.r.o., s nabídkovou cenou
25 399 000 Kč bez DPH a ukládá starostce
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
• Rozpočtovou změnu č. 01/2019, kterou se
zvyšují rozpočtové příjmy o částku 5 016
tisíc Kč na celkových 73 878 tisíc Kč po
provedené rozpočtové změně a rozpočtové
výdaje se zvyšují o částku 3 290 tisíc Kč
na celkových 71 885 tisíc Kč po provedené
rozpočtové změně.
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA NA STARÉ BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve dnech, kdy bude vycházet jarní číslo Zpravodaje, budou už snad patrné stavební
práce na přístavbě ZŠ na staré budově. Nechtěli jsme naši obec v budoucnu vystavit
problémům s doložením řádného provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby,
a tak jsme vypisovali třetí výběrové řízení.

První výběrové řízení muselo být zrušeno,
neboť všichni uchazeči překročili maximální stanovenou cenu. Druhé výběrové řízení
bylo vyhlášeno s cenou předpokládanou. Ze
čtyř nabídek byla vybrána nejvýhodnější nabídka firmy ACG-Real, s.r.o., se kterou obec
uzavřela smlouvu o dílo. Při přípravných pracích a skladbě rozpočtu však došlo ke zjištění, že zhotovitel neocenil výkaz výměr v souladu se zadávacími podmínkami, a z toho
důvodu musela obec od smlouvy odstoupit.
Na základě doporučení právníka odstoupila
obec od stávající smlouvy o dílo a dále právní zástupce doporučil uzavřít smlouvu o dílo
s firmou, která skončila ve výběrovém řízení

jako druhá. Vzhledem k tomu, že je tato akce
financována z národních zdrojů, nechala si
obec z obavy, aby nedošlo k pochybení, udělat další právní rozbor a celou situaci konzultovala s Ministerstvem pro místní rozvoj
jako tvůrcem zákona o veřejných zakázkách.
Všichni oslovení jednoznačně potvrdili odstoupení od smlouvy s firmou ACG-REAL,
s.r.o. a především doporučili vyhlásit nové
výběrové řízení.

Do třetice…
Nové třetí výběrové řízení bylo vyhlášeno
s cenou předpokládanou s váhou hodnocení
80 % a také jsme hodnotili termíny dokonče-

ŠKOLA SE UČÍ NA ZÁMKU
V průběhu měsíců ledna a února proběhla rekonstrukce v budově zámku. Jednalo se
o stavební a technické úpravy, které umožní využití budovy pro dočasnou výuku dvou
druhých a jedné první třídy po dobu provádění nástavby a přístavby základní školy.

Poté budou prostory nabídnuty pro kulturní
a společenské využití široké veřejnosti. Tomu
byl přizpůsoben i rozsah úprav. V přízemí
jsou nově vybudovány toalety, byla provedena kompletní sanace podlah v přízemí, které
byly vytěženy, a instalován odvětrávací systém pro odvod vlhkosti, rekonstrukce podlah
v patrech a obnova truhlářských prvků.
Běžný návštěvník ani nepostřehne, že dlažba
v přízemí není původní. Veškeré práce byly
realizovány pod dohledem památkářů – výběr dlažby, obkladů, nátěrů, výmalby, způsob renovace oken – vše bylo konzultováno.
Také bylo provedeno statické posouzení
stropu a při té příležitosti byl zadán dendrochronologický průzkum trámů, který přinesl
přesnější údaje o stáří použitého dřeva. Touto
metodou, založenou na analyzování letokruhů, bylo zjištěno, že se jedná o dřevo z jedlí,
které byly pokáceny v době vegetačního klidu
(říjen–duben) 1699–1700.
Současně se stavbou na zámku probíhala renovace sálu v „U-budově“, který kdysi sloužil
také jako jídelna pro zaměstnance tiskáren
a nyní se mu toto využití, alespoň dočasně,
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vrátí. Po dobu rekonstrukce základní školy
zde bude školní jídelna. Stejně tak ho lze
i nyní využít i pro společenské akce. První
zatěžkávací zkouškou bylo pořádání šibřinek.
Od 1. dubna nám tedy zámek ožil dětmi
a věříme, že na výuku s nevšední zámeckou
atmosférou budou vzpomínat.
Text: RADKA SVOBODOVÁ

ní s váhou 20 % (začíná nás velmi tlačit čas).
Ze sedmi nabídek byla jedna vyloučena z důvodu nedodržení kritérií, vítěznou firmou se
stala firma ACG Real, s.r.o. s nabídkovou cenou 25 399 000 Kč bez DPH, což je nižší cena
než cena předpokládaná. Při posuzování nabídek byl přítomen rozpočtář, který písemně deklaroval, že rozpočet nabídky vítězné
firmy je v souladu se zadávací dokumentací.
Vždy je potřeba dodržovat odvolávací lhůty,
k podepsání smlouvy o dílo a předání staveniště proběhlo 1. dubna 2019. Nutnost
vypsání třetího výběrového řízení znamená
zpoždění začátku stavby o jeden měsíc.
Náhradní prostory pro tři třídy na zámečku a pro výdejnu a jídelnu ve společenském
sále vedle tělocvičny byly připravené. Akce
kulový blesk – vystěhování staré budovy
a zabydlení náhradních prostor – proběhla
ve dnech 28. března a 29. března 2019, všem
zúčastněným patří velký dík, stejně tak jako
za brigádu počátkem února, kdy jsme stěhovali půdu staré budovy ZŠ do špýcharu.
Přejme si, aby se tato investice povedla a naše
obec přístavbou staré budovy školy získala
v součtu 18 kmenových tříd a dvě odborné
učebny.
Text: TOMÁŠ PIPOTA
a RADKA SVOBODOVÁ

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

INFORMACE O REKONSTRUKCI MOSTU Dr. EDVARDA BENEŠE
Vznik současného mostu se datuje do třicátých let dvacátého století, kdy na místě původního přívozu mezi Štěchovicemi a Brunšovem Ing. Miloslav Kliment vyprojektoval
elegantní a na svou dobu technicky nesmírně pokrokovou železobetonovou konstrukci
mostu. Slavnostní otevření mostu se konalo 20. května 1939. Ve své době patřila tato
mostní stavba k největším v Československé republice.

Most přestál druhou světovou válku. V roce
1946 byl slavnostně pojmenován jako most
Dr. Edvarda Beneše a od roku 1965 je most
označen jako národní kulturní památka. Poslední velká oprava byla provedena v roce
1995 a i díky tomu most odolal povodni
v roce 2002.
Čas, vnější vlivy, ale především dopravní
zátěž, na kterou most nebyl dimenzován,
přispívají k jeho opotřebení. Proto byly Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje (KÚSK) provedeny diagnostický prů-

vy a inženýrské činnosti vás proto budeme
průběžně informovat.
Text: RADKA SVOBODOVÁ

zkum a statické posouzení. V součinnosti
s Národním památkový ústavem, pod jehož ochranu most spadá, připravuje KÚSK
projektovou dokumentaci nejvhodnějšího
technického řešení opravy mostu. Nejbližší
termín zahájení prací na opravě mostu je dle
sdělení KÚSK jaro 2021 s předpokládanou
dobou realizace jednu stavební sezónu.
Přípravné práce na realizaci opravy mostu Dr. E. Beneše jsou na začátku, kdykoliv
mohou vyvstat nepředvídané okolnosti
a komplikace. O průběhu projektové přípra-

VÝSTAVBA KANALIZACE
A VODOVODŮ
Na akci „Hradištko – tlaková kanalizace,
lokalita Nade Vsí“ probíhá v současné době
vodoprávní řízení a příprava k vyhlášení
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Po
ukončení výběrového řízení bude zahájena
realizace. Termín zahájení prací a další potřebné informace budou vlastníkům dotčených nemovitostí sděleny písemně.
V současné době probíhá rovněž územní
řízení na další dva vodohospodářské projekty: „Hradištko – vodovod a kanalizace v ulici

ELEKTRONICKÉ
ZASÍLÁNÍ DOKLADŮ

Od 1. března 2019 zavádíme databázi
pro vystavování a používání elektronických dokladů (fakturace vodného, stočného, poplatku za komunální odpad,
poplatku za psy nebo jiných poplatků),
vystavených ze strany obce Hradištko.

Cílem je zejména úspora papíru a ochrana životního prostředí, snížení finančních
nákladů, ale také větší komfort a např.
snazší uschování dokladu. Elektronické
vyúčtování nahradí dosavadní zasílání
faktur či složenek v papírové formě poštou. Prvním elektronickým dokladem by
mělo být roční zúčtování za odběr vody.
Souhlas k elektronickému zasílání mohou
občané udělit osobně na obecním úřadě
nebo vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách obce www.
hradistko/obcan/formulare. V případě
nesouhlasu budou faktury a složenky nadále zasílány poštou v papírové podobě.
Text: RADKA SVOBODOVÁ

Horní a v ulici Na Holém kopci“ a „Hradištko – vodovod a kanalizace, lokalita Vojtěška“.
Termín možné realizace bude posouzen zastupitelstvem obce.
Text: IVETA MYŠKOVÁ

KALENDÁRIUM
• sobota 20. dubna 2019 v 19 hodin,
knihovna Hradištko –
promítání filmu Hanin kufřík a beseda
s D. Hermanem
• neděle 21. dubna 2019, Petrov
– 84. ročník Čendova běhu

• sobota 18. května 2019 od 13 hodin,
kemp Pikovice – Trampské Pikovice
• sobota 1. června 2019 v 9 hodin,
Pikovice, zvonička – brigáda
„Ukliďme Pikovice – podruhé“

• 24. a 25. dubna 2019 od 14 hodin,
ZŠ Hradištko – zápis do 1. ročníku ZŠ

• neděle 2. června 2019 od 14 hodin,
fotbalové hřiště TJ Slovan Hradištko –
Dětský den

• pátek 26. dubna 2019 ve 14 hodin,
Davle – pietní akce Vzpomínka
na synagogu a výstava
Můj zákon je člověk

• sobota 15. června 2019 od 13 hodin,
náves Hradištko – Hradištská pouť
a večerní zábava

• úterý 30. dubna 2019 od 17 hodin,
areál hasičské zbrojnice SDH Hradištko
– pálení čarodějnic

• středa 19. června 2019 od 19 hodin,
divadlo Kalich
– zájezd na divadelní představení
Ani spolu, ani bez sebe

• středa 8. května 2019 v 11 hodin,
pomník obětem 2. světové války
– pietní akt

• 22. a 23. června 2019, sběrný dvůr na
Brunšově – charitativní sbírka

• 15. a 16. května 2019 od 16 do 18.30
hodin, MŠ Hradištko – zápis dětí do
mateřské školy

• sobota 29. června 2019, fotbalové
hřiště SK Pikovice
– soutěž v požárním útoku

Všechny připravované akce nově najdete v kalendáři na webových stránkách obce.
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{ ROZPOČET }

Schválený rozpočet obce Hradištko na rok 2019 (uvedeno v tisících Kč)
Daňové příjmy, poplatky a dotace
z toho: daně z příjmu, DPH
poplatky odnětí pozemku
místní poplatek za odpad
poplatek ze psů
poplatek vstupné, veř. prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
výherní hrací automaty, loterie
správní poplatky
daň z nemovitostí
dotace
Nedaňové příjmy
z toho: vodné
vodovodní přípojky
kanalizační přípojky, stočné
vratka popl. za odebranou vodu
pronájem byt. a nebyt. hospodářství
prodej a pronájem pozemků
ekokom, odpady podnik., železo
nahodilé příjmy (inert, knihovna, dary)
příjmy z úroků, podíly na zisku, akcie
CELKEM PŘÍJMY

Placené úroky

950
1 750
500
31 102
250
220
120
380
400
150
1 600
200
5 071
800
3 450
150
90
581
5 200
3 900
1 100
200
100
2 100
1 650
450
435
435
1 674
5 827
3 257
400
30
200
150
150
160
100
480
900
250
906

CELKEM VÝDAJE

68 595

z toho: příspěvek MŠ

PŘÍJMY
62 662
31 000
50
2 700
50
10
25
120
80
4 800
23 827
6 200
3 700
400
650
150
400
300
450
50
100
68 862

příspěvek ZŠ
MŠ investice, projekty, služby a opravy
ZŠ investice, projekty, služby a opravy
Knihovna
Kultura
Zpravodaj
Tělocvična
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
z toho: výkup pozemků
investice, projekty, opravy
platby daní a poplatků, ostatní
transfery neziskovým org.,obcím
transfery spolkům
Sběr o odvoz komun. odpadů, sběrný dvůr
z toho: svoz odpadů
mzdy
materiál, opravy, údržba, investice
Rezerva pro krizové situace
Údržba obce
z toho: mzdy

ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE

267
4 962

SPLÁTKY ÚVĚRU
ROZDÍL PŘÍJMY – VÝDAJE – SPLÁTKY ÚVĚRU

VÝDAJE

-4 695

materiál, opravy a údržba
Zásahová jednotka SDH
z toho: provoz a běžné výdaje
Odměny zastupitelstva, volby
Činnost veřejné správy
z toho: mzdy a dohody
DHIM, materiál a opravy

Doprava

3 120

elektrická energie

z toho: oprava silnic

2 500

poštovné, telekomunikace

investice

250

bankovní poplatky, pojištění

dopravní obslužnost

370

cestovné, školení, příspěvky zam.

Vodní hospodářství

5 640

pohoštění

z toho: vodné PSV

1 000

neinvestiční příspěvky (sociální)

vodovodní přípojky, investice

400

nájemné

elektrická energie

400

ost. služby (právník, geodeti, web)

poplatek Česká inspekce ŽP

340

opravy, údržby a služby
Kanalizace
Školství
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3 500
650
34 302

Platby daní a poplatků

{ ROZPOČET }

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2019
Rok 2019 by měl být rokem plným realizací investičních akcí. Celkové předpokládané příjmy obce na rok 2019 byly schváleny ve výši 68 862 tis. Kč a výdaje
ve výši 68 595 tis. Kč. Splátky úvěrů činí 4 962 tis. Kč, schodek je ve výši 4 695
tis. Kč. K 31.12.2018 měla naše obec našetřeno na bankovních účtech celkem
20 215 tisíc Kč, těmito finančními prostředky bude hrazen zmíněný schodek
a další doplatky investičních projektů.
Do schváleného rozpočtu a výše uvedeného
schodku je zahrnuto rozšíření kapacity ZŠ
Hradištko na staré budově. V příjmech je
zahrnuta přesunutá dotace z Ministerstva
financí na přístavbu a nástavbu základní
školy, stejně tak ve výdajích je promítnuta
cena za tuto stavbu včetně stavebního dozoru
a BOZP. Ve výdajích jsou také vidět stavební úpravy zámku a renovace společenského
sálu, tak aby nejdříve dočasně sloužily žákům
základní školy po dobu stavby, posléze šir-

Žadatel

ší veřejnosti. Zároveň ve výdajích počítáme
s dalšími opravami místních silnic horkým
asfaltem. Ve vodním hospodářství počítá
obec s rekonstrukcí přivaděče vody ze Želivky. Další výraznou položku výdajů tvoří
úroky, z větší části z úvěru poskytnutého
na pořízení centra obce, celková výše úroků
je 906 tis. K tomu všemu běžný provoz obce.

výstavba kanalizace Nade Vsí, ani další etapa
výstavby chodníku na Rajchardově, protože
částky v době sestavování rozpočtu nebyly
ještě vysoutěženy.
Obec Hradištko podpořila v rámci pravidel
pro poskytování veřejné finanční podpory ze
svého rozpočtu na rok 2019 místní spolky,
organizace či jednotlivce.
Během roku bude zastupitelstvo schvalovat
dílčí rozpočtové změny podle potřeby a realizací jednotlivých projektů. Tyto rozpočtové
změny jsou po schválení zveřejněny na úřední desce naší obce.

V rozpočtu na rok 2019 (schváleno v prosinci 2018) zatím není promítnuta chystaná

Cíle projektu

Text: TOMÁŠ PIPOTA,
místostarosta

Celkové
náklady

Vlastní
a ostatní
zdroje

Žádost

Schváleno

SH ČMS – SDH Hradištko

soutěžní sezóna 2019, pouť 15.06.19

45 000

0

45 000

45 000

Myslivecké sdružení
Medník

tlumení černé zvěře,
úklid odpadků v lese

30 000

0

30 000

30 000

SH ČMS - SDH Pikovice

podpora požárního sportu,
akce pro veřejnost

20 000

0

20 000

20 000

tan. usk.
Nech-těla odpočívat

nákup a výroba kostýmů na rok 2019

57 000

37 000

20 000

15 000

TJ Slovan Hradištko

činnost mládežnických oddílů,
dětské akce

420 000

294 000

126 000

126 000

TJ Slovan Hradištko

údržba a provoz fotbalového hřiště,
dofinancování studny
pro samozavlažování

400 000

200 000

200 000

200 000

ZO ČZS Hradištko

zájezdy, osvěta boj se suchem

20 000

0

20 000

20 000

Gabriela Raiser

nákup deskových her

5 000

0

5 000

5 000

Kulturní sdružení Medník

přednášky, výstavy pro veřejnost

70 000

35 000

35 000

0

Petra Vondrášková

nákup gymnastických míčů

2 000

0

2 000

2 000

Dramatický kroužek při ZŠ

nákup kostýmů pro děti

5 000

0

5 000

5 000

Sdružení Mezi řekami, z.s.

info sešit Hradištko

132 000

72 000

60 000

40 000

Jdeseven, z.s.

úklid, úprava,
vyřezání náletové vegetace

21 000

0

21 000

10 000

Občanské sdružení Ovčičky oprava laviček, údržba Ovčiček

12 000

2 000

10 000

10 000

o.s. Bikepark Hradištko

údržba a provoz bikeparku rok 2019

10 000

0

10 000

10 000

SK Pikovice

oplocení antukového kurtu

80 000

40 000

40 000

35 000

Posázaví o.p.s.

úklid břehů a okolí Sázavy 14. 4. 2019

8 000

0

8 000

8 000

1 337 000 680 000 657 000

581 000

Celkem
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{ TÉMA: JAK SE ŽILO V CENTRU HRADIŠTKA }

VZPOMÍNKAMI K BUDOUCNOSTI

Vážení čtenáři, milí sousedé, v minulém čísle Zpravodaje jsem měl možnost vyslovit
svůj názor k tématu „Očima místních architektů“, v němž jsem neskrýval naději v pozitivní budoucnost Hradištka. Budoucnost, která se týká rozvoje obce. Většina z vás si
pod pojmem rozvoj představí budování věcí nových. Rád bych však poukázal na to, že
nejen v nových věcech je třeba spatřovat budoucnost. Jestli je něco pro naši zemi typické a ve světě uznávané, pak je to odkaz minulosti.

ním ovčínu, o jejímž neutěšeném stavu není
třeba se více rozvádět. Budoucí využití tohoto prostoru je téma samo o sobě. Stranou
zájmu je prozatím prostor dvora zámku, ať
už z jakéhokoliv důvodu. Ten v sobě však

Foto: Jiří Jiroušek

Hradištko má řadu charakteristických rysů,
kterými se stává půvabné nejen pro zde žijící obyvatele, ale i pro mnoho lidí, kteří se
na Hradištko pravidelně vrací. Pravda, samotná lokalita a krása okolní krajiny je asi
tím hlavním důvodem, který by nezapomněl
zmínit snad každý dotázaný. Co jsou však
další věci, které se podílejí na celkovém obrazu Hradištka? Bezpochyby je to jedinečnost sídelní struktury, která je v naší zemi
v takovémto rozsahu ojedinělá. Chatová
a rekreační oblast či zahrádkářské kolonie
rozprostírající se na velikém území však
přináší absenci něčeho, co má člověk také
rád. A to stísněnost malebných historických
center. Je to i případ Hradištka, avšak v jeho
samém centru se nachází nemovité kulturní
památky zámku a celého hodnotného barokního areálu. Obec se v rámci vyrovnání
s Královskou kanonií premonstrátů rozhodla odkoupit objekt takzvaného „účka“, které
přiléhá přímo k zámku. Pro někoho možná
krok diskutabilní, pro mě osobně krok logický a správný. Přestože není objekt „účka“
jako takový památkově chráněn (ochrany
se dostalo jen části objektu přiléhající hlavní bráně hospodářského dvora), považuji
ho za nedílnou součást zámeckého areálu.
Zámek by byl bez zmíněného objektu jistě
hezkým solitérem, avšak obě stavby dohromady vytváří vyšší hodnotu. Jestli něco
Hradištku chybí, pak je to přirozené centrum, náměstí, centrální prostor, nazvěme to
jakkoliv. Tuto roli v současnosti bezděčně
přejímá plocha vzniklá po bývalém barok-

charakterizoval rozhodování o budoucím
využití či budoucnosti objektu samotného,
který má platný demoliční výměr. Pomiňme
nyní stavebně technický stav, který bude jistě
důležitým faktorem, avšak jeho posouzení je
třeba ponechat odborníkům. Představte si
místo, kde se mohou setkávat rodiny s kočárky a dětmi, kam budou rádi chodit senioři. Místo, kam budou všichni chodit nejen
proto, že je atraktivní, ale také protože bude
nabízet tolik potřebné služby, které od sebe
nebudou dělit stovky metrů. Prostor, kde
bude moci realizovat své plány jistě mnoho

skrývá veliký potenciál. Nebál bych se ho
přirovnat k jedné z možných vizí k novému
náměstí Hradištka.
Každé náměstí je obestavěno domy. Ty mu
vdechují život. Tuto roli může plnit právě
zmíněný objekt „účka“. Veliká výzva pro obec
a zároveň nelehký úkol. Těmito slovy bych

lidí naleznuvších odvahu provozovat služby
nebo živnosti, které jsou nám všem tak prospěšné. Díky všem, kteří tak na Hradištku již
činí nyní. Služby poskytované nebo zaštiťované obcí zde budou mít také své neodmyslitelné místo. Veliká plocha dvora přímo vybízí
ke konání společenských akcí. Bylo by hezké
mít možnost se setkávat na dalším krásném
místě než jen na zahradách svých domů, hospodě či občasných společenských akcích. Jasným důkazem toho, že by tento projekt mohl
mít šanci, budiž znovu zpřístupnění společenského sálu a také jeho nynější dočasné
využití pro školu.
V úvodu jsem se zmínil o příčině půvabu
Hradištka pro obyvatele. Pro mnoho lidí jsou
touto příčinou i vlastní zážitky, vzpomínky
a nostalgie. Útržky vzpomínek původních
obyvatel domů dávají zapomenout na současný tragický stav. S radostí jsem shledal při
čtení dopisů architektům, které jste nám napsali, že převažuje zájem o zachování objektu „účka“. Tyto dopisy psali především lidé,
kteří si pamatují, jaké to bylo dříve živé místo. Nejsem na Hradištku tak dlouho, abych
tuto dobu osobně zažil. Doufám však, že se
do „účka“ život znovu vrátí!
Text: Ing. arch. JIŘÍ HEJL
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Podoba dvora kolem roku 1965.

{ TÉMA: JAK SE ŽILO V CENTRU HRADIŠTKA }

ADÉLA NOVOTNÁ: BYLI JSME DOBRÁ PARTA
V U-budově jsem bydlela od roku 1960 až do roku 2015. Když jsme se přistěhovali, všechny byty byly obsazené, bydlelo zde asi 21 rodin a byli jsme dobrá parta. Za války sloužil
objekt jako kasárna, v koupelnách nám zůstala vojenská koryta. Prostor tvořila dlouhá
chodba plná dveří a za nimi byly „ajnclíky“. Pan Sakař to přestavěl na byty o dvou místnostech a jedné komory, ze které jsme si později udělali kuchyň. Byty v pravém křídle
byly nejlepší z celé U-budovy, byly suché a celý den tam svítilo sluníčko. Nejhorší byty
byly v levém křídle, což byly původně chlévy. Bylo tam vlhko a plíseň, vysoké klenuté
stropy. Někde se zrekonstruovaly a udělal se rovný strop, ale vlhkost tam byla stále.

z ústředního hasičského výboru požádali,
abychom to secvičili na celostátní hasičskou
soutěž. Jezdili jsme do Pardubic učit sestavu
další sbory a za tři měsíce to secvičilo 350
dětí. Celé vystoupení byl pro nás velký zážitek a děti měly obrovský aplaus.
Vedla jsem kroužek hasičů až do revoluce.
Pak se na vývěsce objevil dlouhý dopis, že

Na dvoře se vybudovalo hřiště a pískoviště,
pod okny byly zahrádky, žádný plot, všechno
fungovalo. Každé odpoledne po práci jsme
si chvilku poseděli, popovídali, pak začali
chodit muži domů, šli jsme vařit večeři. Děti
byly pořád venku, hrály si. Později jsme si
udělali větší zahrádky u garáží, to byly docela
plantáže, kde jsme pěstovali ve velkém jahody, dvakrát týdně si pro ně jezdila sběrna, což
pro nás byl dobrý přivýdělek.

Kroužek hasičů
Moje srdeční záležitost byli hasiči, u kterých
jsem od svých pěti let. Když jsem tu bydlela dva roky, dala jsem dohromady hasičské
družstvo žen a začaly jsme cvičit na hřišti.
A už v roce 1964 jsme vyhrály okresní kolo,
a tak jsme jely do Mělníka na krajskou soutěž,
kde jsme skončily čtvrté. Pak jsem začala vést
kroužek hasičů pro děti a ženy se rozpadly.
Po roce 1968 se kroužek stal součástí jednotné mládeže a na začátku jsme děti museli
šátkovat, ale nemotala jsem do toho žádnou
politiku. Kroužek byl tak oblíbený, že na něj
chodily úplně všechny děti z Hradištka.
Já jsem pracovala jako kuchařka ve školce naproti Pervidlu. Ve staré školce byla kuchyň
ve sklepě a v zimě tam byly i čtyři stupně.
Všechny obědy jsem vařila na jednom malém plynovém sporáku a v elektrické troubě.

Když jsem pak přišla do nové školky, kde bylo
světlo a teplo, připadala jsem si jako v ráji.
Tehdejší ředitelka paní Polanská, my jsme jí
říkali Nanynka, cvičila celostátní spartakiádu
a vymyslela choreografii pro námětové hasičské cvičení. Podle hudby rozkreslila cviky, v kuchyni jsme to zkoušely s vařečkami.
Kluci cvičili se sekyrkami, holky s praporky.
Na Hradištku to mělo takový úspěch, že nás

hradištská mládež je špatně vedená. 25 let
jsem se dětem věnovala a pak tohle. Hodně
mě to mrzelo, a tak jsem s tím skončila. I lidé
v účku byli najednou nevraživí a přestali mít
o cokoli zájem. A poté, co se tiskárna přestala starat o opravy budov, všechno postupně
zchátralo.
Zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ

MARIE
HLAVÁČKOVÁ: VŠICHNI BYLI STREJDOVÉ A TETY
Moje máma pochází ze Štěchovic, táta ze Skochovic. Bydleli jsme u Kolína, kde jsem se
v roce 1982 narodila jako třetí dítě – mám ještě dva starší bratry. Když mi byly dva roky,
přestěhovali jsme se na Hradištko do U-budovy. Máma získala místo v tiskárně, kde pracovala jako pomocná dělnice až do roku 2004.

Nejprve jsme bydleli v prostřední části, které se říkalo svobodárka. Dole byly provozy a
nahoře byty 1+1 se společným záchodem na
chodbě. Pak někdo zemřel a uvolnil se větší
byt v levé části objektu směrem k hasičské
zbrojnici, kam jsme se přestěhovali. Přestavěné konírny nebyly k bydlení úplně ideální. Na
stropě sice byly krásné klenby, ale držela se
tam strašná vlhkost. Před domem jsme měli
miniaturní zahrádku a později jsme získali
povolení starat se o velkou zahradu v prostoru za hasičskou zbrojnicí, kde jsme měli
bazén a posezení.
Celé účko bylo plné dětí a všichni jsme se
kamarádili – Kadlecovi, Kalfiřtovi, Stujovi,
Hrubí. Hráli jsme si v kůlně na prodavačky,
chodili jsme za zeď do sběrného dvora, kde
jsme si stavěli bunkry. (A kluci tam později
tajně kouřili.) Do sálu jsme chodili na šibřin-

ky, pomáhala jsem s přípravou chlebíčků.
Stará paní Poláková připravovala bramborový salát a ten byl nejlepší v celém okolí. Chodila jsem i do skauta, který vedl Vlasta Lang.
Vzpomínám si na místo u garáží, kterému se
říkalo spalovna, kde paní Černá pálila odpad
z tiskárny. Toho jsme se všichni báli, vždycky
to hrozně smrdělo.
Jako malá jsem chodila s tátou na zámek do
věže natahovat hodiny. Dlouho byly nefunkční, nikdo je nedokázal opravit a tátovi se to nakonec podařilo. Loni o adventu jsem se tam byla podívat a hned se mi vybavil ten puch z holubího trusu, kterého jsem se hrozně štítila.
V roce 2000 jsem se odstěhovala a vrátila
jsem se až za šest a půl roku. Za tu dobu se toho
hodně změnilo. Moji vrstevníci se všichni
odstěhovali, zůstali už jen starší lidé a přistěhovali se cizí. Když jsme tam ještě bydleli,

všechno se udržovalo, fungovalo, všichni byli
strejdové a tety, teď byl celý prostor zpustlý
a zanedbaný. Mám na to místo hezké vzpomínky a je mi líto, že takhle zchátralo.
Zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ
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{ TÉMA: JAK SE ŽILO V CENTRU HRADIŠTKA }

NA ŽIVOT VE DVOŘE VZPOMÍNAJÍ
KLÁRA A PETRA, ROZENÉ PAŘÍZKOVY

Rodiče v roce 1969 hledali práci s bytem. Přes inzerát se dozvěděli o Hradištku
pod Medníkem a nastěhovali se z Prahy do dvora. Táta pracoval v tiskárně jako
vedoucí dopravy, dispečer vozového parku a dílny, kde se auta opravovala. Dováželi materiál, rozváželi hotové výrobky, jezdili s ředitelem na jednání. Kromě
osobních a nákladních aut měli i autobus, který se využíval pro děti na výlety,
pro hasiče na závody dětí a tak dále. Když bylo potřeba, tiskárna autobus půjčila i s řidičem. Také nás se školou vozil na výlety.
Klára: Já jsem se narodila v roce 1970, máma
byla se mnou na mateřské a o čtyři roky
později ještě s Peťunou. Pak také nastoupila
do tiskárny, nejdříve na oddělení technologie
a později do účtárny.
Petra: Měli jsme adresu Hradištko pod Medníkem č. 1 a telefonní číslo 2824.

Bydlení bylo komfortní
Klára: Před naším vchodem stál vysoký
strom, říkali jsme mu špendlík, rostly na něm
kyselé červené slívy. Dalo se po něm vylézt
do okna našeho pokoje, což občas někdo
z kámošů udělal. Bydleli jsme v pravém
křídle v patře nad společenským sálem. Samostatným vchodem se vešlo do obrovské
haly, ze které se jde do sklepa nebo nahoru
po schodech do dvou bytů a na půdu. Dole
ve vstupu domu táta přistavěl kotelnu a zavedl do bytu ústřední topení. Do té doby
jsme měli v každé místnosti kamna. Bydlení
to bylo docela komfortní na to, jaká to byla
původně pastouška. Když jsme nějakou část
bytu rekonstruovali, odhalily se zdi, které
byly z takových zvláštních cihel a rákosových rohoží, omítka byla drolivá, špatně se
tam zdilo. Při malování jsme vždy narazili
na zbytky khaki z doby, kdy tato budova sloužila jako kasárna pro nacisty v době druhé
světové války.
Táta na půdě udělal ještě ložnici – měli jsme
poměrně velký mezonetový byt. Rády jsme si
na půdě hrály, dalo se proběhnout nad okolní budovy. Pozorovaly jsme dění na návsi,
svatby v zámečku o víkendech a také turnaje
na tenisovém kurtu u tělocvičny. Tehdy jsme
si slíbily, že se určitě na „Hráďu“ vdávat nebudeme. Bylo totiž zvykem, že se lidé přišli
na svatbu podívat. Stáli proti zámku a dívali
se na průvod svatebčanů, který zaparkoval
ve dvoře a vyrazil do zámku. Stálo tam třeba třicet přihlížejících. Na půdě jsme měli
spoustu věcí, od windsurfingu, kánoí až
po funkční udírnu na maso. Sklep byl plný
starých kulis z doby, kdy se hrálo ochotnické divadlo. Tehdy už ale soubor nefungoval
a táta kulisy použil na nábytek.

Život v podzámčí
Klára: Bylo to romantické bydlení s výhledem na zámek. Hodiny tloukly každou čtvrthodinu, na což jsme byly zvyklé od narození.
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Hodiny jsme nevnímaly, ale když jsme chtěly
vědět, kolik je, nastavily jsme uši a bylo jasno. Když ale přijela návštěva, stěžovala si, že
za noc hodiny tloukly alespoň 32x.
Ve společenském sále, který byl pod naším
bytem a je spojen s tělocvičnou, se často
o víkendech pořádaly zábavy. My jsme doma
v koupelně slyšeli dost zřetelně, jak hraje kapela i vyhlašování tomboly. Když byli rodiče
na zábavě, bavilo mě chodit v noci do koupelny a poslouchat, jak dole vykřikují: 26
růžový apod.
Petra: Já jsem strašně ráda chodila do
knihovny za panem Alexou. Bylo mi tak devět, měla jsem kartičku se záznamem o vypůjčených knihách a za týden je šla vrátit.
Většinu knih jsem nečetla, ale pan Alexa,
který to zřejmě rozkryl, mi vždycky vyprá-

věl, o čem to je. Bavilo mě běhat po zámku,
po těch hlubokých dřevěných schodech.
Málokdy tam někdo byl. Babička Jiřina nám
četla a překládala latinský text nad vchodem
a vedla s námi diskuze o malbách na stropech. Ve věžičce byli holubi, staral se o ně
pan Hruša. Létali okruhy nad dvorem a pak
zpět do podkroví pod věžičkou. Jednou mezi
ně vletěl dravec a ulovil jednoho přímo před
námi.

Všední ruch ve dvoře
Všechny budovy měly okrovou omítku, střechy byly z tašek a všechna okna měla krovy.
Brána nebyla rozpadlá a vedla od ní dolů
k rybníku krásná alej kaštanů. Dvůr bylo
hezké místo. Pod střechu naproti „naší“ části
domu každoročně přiletěly vlaštovky a měly
tam asi padesát hnízd. Bylo tam pěkně rušno.
Prádlo se věšelo venku pod okny. Skoro v každém bytě žila rodina s dětmi. Byli jsme tam
velká parta – kluci Pivoňkovi, kluci Plháčkovi,
Bartákovi, holky Kalfiřtovy, Kaprálovi, neteře
pana Adámka, které jezdívaly často na návštěvu, Varcabovi, kteří tam také chvilku bydleli,
Hadrabovi a jiní. Když jsme byli hodně malé,
dvůr byl uzavřená komunita. Kdo vjížděl
bránou, musel počítat s tím, že za ní bude
pobíhat hodně dětí. Tenkrát se začínalo dřív
pracovat, takže ve tři hodiny už byly všechny
mámy z práce doma a posedávaly na nízké
zídce, která stála podél domů. Tady háčkovaly, povídaly si, pily kafíčko a zároveň nás měly
na očích, když jsme si hrály, jezdily s kočárky
nebo na kole. Mámy nám vykopaly pískoviště,
kde jsme trávily dost času.

Petra: Pamatuji si, jak mě máma s tetou Plháčkovou jednou na tom pískovišti odchytly
a ustřihly mi přímo u něj ofinu, samozřejmě
křivě, vypadala jsem tak blbě, že jsem od čtvrté třídy začala nosit vlasy dozadu, což tehdy
nikdo nenosil, mně to vydrželo dodnes.

Dětské hry v zahradě
Klára: Rádi jsme si taky hráli na zahradě
u zámku, chodili jsme po zámecké zdi, která

{ TÉMA: JAK SE ŽILO V CENTRU HRADIŠTKA }
byla dost zarostlá, a když jsme po ní šli, připadali jsme si jako v tunelu. Dvorem se dá
projít na takzvanou „druhou stranu“, kde je
zeď zahrady zámku a zbytky maleb z křížové
cesty. Když nás máma pouštěla ven, mohly
jsme jít nejdál na „druhou stranu“. Nejradši
jsme trávili čas „na smeťáku“, bývalém sběrném dvoře v prostoru mezi školkou a areálem hasičské zbrojnice, kam se ukládal objemný odpad. To bylo naše Eldorádo! Tam
byly poklady! Proti sobě stály dva zarostlé
vraky starých vejtřasek, v nich jsme trávili
spoustu času. Byl tam nábytek, ze kterého
jsme si stavěli pokojíčky, staré postele, matrace, na nich jsme skákali, židle a stůl – tam
jsme bydleli.

Další místa v centru obce
Petra: Vedle brány do dvora byla prodejna
textilu, kde prodávala paní Hýnová. Jediný
obchod na Hradištku, kde se prodávalo něco
extra. Chodily jsme tam nakupovat kapesníky v krabičkách jako dárky. V sobotu se šlo
do krámu, pak vedle do řeznictví, pak do textilu, a nakonec do zeleniny za paní Švejdovou.
Náves byla plná lidí, všichni se zastavovali,
povídali si a dávali si tipy, co mají nového
v Davli v obchoďáku nebo v Netvořicích. Dál
už svět skoro neexistoval.
Klára: Také nás táta posílal do hospody
ke Guláši se džbánkem pro pivo k nedělnímu
obědu. Tam jsme chodily samy asi od šesti
let. Za dnešní budovou hasičské zbrojnice až
k rybníku byly zahrádky lidí ze dvora. My
jsme měli zahrádku v prostoru po levé straně silnice mezi rybníkem a Pervidlem, kde
je to dnes celé zarostlé. Byla tam přivedena
voda z rybníka, vždycky večer se to zapnulo,
všichni si načerpali do sudů a mohli zalévat.
Pěstovali jsme tam brambory, jahody, zeleninu, rostly tam stromy. Později tam voda
přestala téct a lidé se o to postupně přestali
starat. Mámina třešeň tam stojí dodnes a leckdo tam na ni chodí.
Petra: Okolo této zahrady jsem chodila, jako
mnoho dalších, ráno na autobus do školy do Štěchovic. Na rohu u silnice vedoucí
od tiskárny k rybníku byla spalovna. Obrovský kotel, který stál venku. Paní Černá oblečená do vaťáku a šátku na hlavě do něj házela
odpad z tiskárny. Vše bylo od barev a chemikálií, takže tam hořela vatra. V zimě, ve tmě
v půl sedmé ráno to vypadalo naprosto hrozivě. Pracovala rychle a nikoho si nevšímala.

Společenský život
Klára: Ve volném čase jsme chodili do společenského sálu, kde tiskárna pořádala kulturní
akce. Konaly se tam koncerty např. Boba Frýdla, Petra Nováka nebo Waldemara Matušky.
Taky mám podepsaný pohled od Karla Gotta,
který sem jezdil do tiskárny, protože si tu nechal tisknout obaly na gramofonové desky.
Dále se tu nahrávala pásma humorných scének a vtipů do rozhlasu. Jezdili sem přední

umělci (I. Janžurová, M. Kopecký), četli vtipy
a my jsme se do toho smáli a tleskali.

kosové zdi a dřevěné podlahy by to dlouho
nevydržely.

Kroužek hasičů

Zaměstnání v tiskárně

Klára: Dvakrát týdně jsme chodily na kroužek hasičů, který vedla Adéla Novotná, která
byla také ze dvora. Byl to oficiálně pionýr,
který byl tehdy povinný, ale neplnili jsme
žádné pionýrské odznaky. Byli jsme hlavně
hasiči, jezdili jsme na hasičské závody, měli
jsme branná cvičení, naučila nás základy první pomoci a plnili jsme různé bobříky, byl
to tedy i trochu skaut. Také jsme nacvičovali
různé scénky a divadýlka a to jsme pak hráli ve společenském sále nebo v důchoďáku.
Klubovnu jsme měli v přízemí na zámku.
Adéla byla výborná a skvěle to s námi uměla.
Díky ní jsme nemuseli na průvodu 1. máje,
který se šel za velké slávy z Hradištka do Štěchovic na fotbalové hřiště, chodit v pionýrském, ale měli jsme hasičské uniformy neboli
tmavě modrou košili a montérky.

Klára: Když jsem se vdala, bydlela jsem
chvilku v Praze, pak jsem se vrátila na Hradištko a po mateřské jsem začala pracovat
v tiskárně. Kolem roku 1995 se vytvořilo
nové grafické studio, kde jsem začínala s partou mladých grafiků. Střídali jsme generaci
litografů, které vedl pan Komínek. Hodně
jsme se s nimi radili, byli to opravdoví umělci. Ale my už jsme pracovali s počítačovými
programy, které byly na tu dobu supermoderní. Kreslilo se tužkou na tablet a rovnou se to zobrazovalo elektronicky. Stroj
byl přesnější pro rozkreslení na jednotlivé
barvy a následný soutisk na sítotisku, který
používá speciální vypalovací barvy, které
projdou přes síto. V této době nastal velký
rozkvět tiskárny, ředitelem byl Tomáš Trnka.
Navrhovali jsme dálniční známky, karty, ceniny a další drobné věci – vizitky, vypalovací
obtisky na porcelán, keramiku, dlaždičky.
Úpadek tiskárny pak nastal v době, kdy jsem
byla znovu na mateřské a o tom, co se děje
v tiskárně, jsem ztratila přehled. Byla to velká škoda pro celé tiskařské řemeslo, které tu
mělo takovou tradici.

Osud knihtiskového stroje
Klára: Tátovi bylo vždycky líto, když se něco
z tiskárny vyhazovalo. Měli jsme doma několik alb starých litografií, které už nebyly
k použití. Krásné kresby různých témat, například auta. Jednou měl táta odvézt do sběru
starý knihtiskový stroj. Obrovský těžký stroj
s litinovými válci, který se už nepoužíval.
Táta v něm viděl klenot a složil ho v ovčíně,
že ho jednou budu používat. Ovčín vyhořel
a bylo po stroji.
Petra: Asi ve čtyři ráno mě vzbudil kocour,
byla jsem doma sama a několikrát za minutu
se ozvala rána. Třásla se nám okna i s rámy.
Dívala jsem se z okna, vždy po výbuchu něco
vyletělo do výšky až nad věž zámku. Byly to
kusy plynových bomb, které byly uskladněné
v ovčíně a po zahřátí způsobeném požárem
vybuchovaly. Kusy bomb padaly v okolí cca
500 metrů. Například na zastávku u rybníka, kde čekali lidi na autobus. Kdyby od nich
chytil dvůr, shořel by během chvilky. Rá-

Úpadek dvora
Petra: Účko postupem času zchátralo, všechny opravy se bohužel řídily heslem co nejlevněji a už vůbec ne s respektem k budově.
Jakákoli „oprava“ byla tedy zoufale necitlivá.
Obyvatelé dvora si postupně postavili domy
anebo se vrátili do Prahy. Po revoluci šlo vše
ještě k horšímu až do dnešního stavu. Rodiče se po čtyřiceti letech také odstěhovali.
Kdykoli jsem ale na Hradištku, vidím dvůr
tak, jak vypadal, a vzpomínám na kaštany
u brány, v jejichž koruně jsem často neviděná
seděla a pozorovala dění okolo.
Vyprávění zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ROZHOVOR }
Doporučuji čtenářům, aby následující rozhovor četli s plným žaludkem. Jeho psaní mi
způsobovalo hotová muka, neboť jsem si stále prohlížela spoustu fotek dortů a zákusků, bez možnosti adekvátně uspokojit své chuťové buňky. S JANOU RODOVOU jsme
si povídaly o těžkých začátcích v cukrářském řemesle, o úrovni českých cukrářů i o její
účasti v mezinárodní gastronomické soutěži.

Kdy jste upekla svůj první dort?
Už jako dítě a spíš to nebyl dort, ale
nějaká bábovka. Ráda jsem pomáhala s cukrovím a myslím, že jsem k vaření a pečení
směřovala od dětství.




Jste tedy vyučená cukrářka, nebo jste se
k tomuto oboru dostala oklikou?
Původně mě nenapadlo, že bych mohla být
cukrářkou, a zvolila jsem si obor kuchař,
číšník. Na praxi se mi vždycky nejvíc líbilo
na cukrařině. Po škole jsem několik let vařila
v restauracích a pak mi zavolali z restaurace
Pravda v Pařížské ulici, která byla v té době
jednou z nejlepších v Praze, jestli u nich nechci dělat cukrářku. Měla jsem obavy, jestli
to vůbec zvládnu, ale oni mě uklidnili, že
vědí, že jsem šikovná a že mě všechno naučí.
Prvních čtrnáct dní sem tam i slzička ukápla
a brečela jsem doma, že to nedokážu, ale nakonec se to nějak poddalo.

zčervená. To ale málokdo ví a každý do něj
přidává červené barvivo. Když ho upeču já,
tak je do hněda, protože je z kakaa. Z toho
důvodu nemám ráda ani pestré různobarevné makronky, dělám je, ale jen kakaové
a bílé. Myslím, že je zbytečné všechno dobarvovat a dochucovat. Baví mě si se vším pohrát, a i když výsledek není podle aktuálních
francouzských trendů, přesto dobře vypadá
a především dobře chutná.
Máte ve své nabídce něco speciálního?
Když jsem v roce 2008 založila firmu,
byla jsem jedna z mála, kdo se věnoval alergiím. Pekla jsem bezlepkové i bezlaktózové
dorty a jezdili si pro ně lidé až z Brna. Volala mi paní, že má šestiletého syna, který



CO JE LEPŠÍ NEŽ DOMÁCÍ
má alergii na lepek, mléko a sóju a nemůže
sehnat nikoho, kdo by jí pro něj upekl dort.
Přála si ho ve tvaru houslí, na které její syn
hrál. Tak jsem začala zkoušet, jak to udělat,
aby to bylo dobré, a když si pak pro dort přijela, úplně brečela, že to je první dort, který
její syn dostane.


Co bylo nejtěžší?
Nezačala jsem tím, že bych se učila
péct kremrole a věnečky, ale rovnou francouzské dezerty, které jsou náročné na čas
a především na preciznost a přesnost vážení. Chodila jsem na různá školení, jezdila po světě a časem jsem se to naučila. Ale
všechno beru s pokorou a učím se a vzdělávám vlastně neustále.



Jaké jsou současné cukrářské trendy?
Momentálně jsou žádané lesklé polevy, což je hezké na design, ale mě osobně to
tolik neoslovuje. Umím to, ale nemusím to
jíst. Jsem zaměstnaná v jednom podniku, kde
peču podle francouzských trendů zákusky
s lesklými polevami, tedy to, co lidi chtějí,
ale vždycky do toho vnáším trochu i svou
oblíbenou rustikálnost.



Co tedy pečete nejraději?
Mám ráda domácí dorty, například
větrníky, lehké ovocné zákusky s tvarohem
nebo mrkvový dort, kde nemusí být žádné
extra ozdoby, ale je upečený z kvalitních surovin bez příchutí a barviv. Například dort
red velvet máme všichni zafixovaný, že je červený. Ale je takový, protože když se dělá z nefermentovaného kakaa, při reakci s octem
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Mění se chutě vašich zákazníků?
Projevuje se, že lidé stále více dbají na svůj životní styl. Hodně rozšířená je
bezlepková dieta, tvoří asi 40 % objednávek,
které dostávám. Dále přibývají požadavky
na veganskou a raw stravu. Zákazníky oslovuje i to, že moje dorty nejsou tak sladké. Například fitness trenéři často chtějí nahradit
cukr třeba datlemi nebo banánem, a i když
je to často pro děti, dbají na zdravou stravu.



Pečete i doma nebo jste předobrazem
rčení kovářova kobyla chodí bosa?
Patřím mezi lidi, kteří svou práci opravdu
zbožňují a obětuju jí spoustu času navíc. Už
teď se těším, až půjdu v pondělí ráno do práce a budu dělat mrkvové dorty a croissanty.
Jsem šťastný člověk a dělám svou práci s láskou. Nevadí mi, že přijdu z práce a ještě jdu
do své výrobny a tam peču do půlnoci.

v Čechách, tak i v zahraničí. Například firma, která prodává čokolády, pořádá mítinky,
kam přijedou nejlepší cukráři z Francie nebo
jiných zemí a ti předvedou, co se z toho dá
vyrobit. Trendy se sice netvoří v Čechách, ale
máme možnost se je brzy naučit.

Na jaké úrovni je česká cukrařina?
Jsem z toho hodně smutná a málokde
si dám dezert. Chodím do jediné cukrárny
v Praze, a to je Saint Tropez v pasáži U Nováků, kde pečou francouzské dezerty. Musíte
ale počítat s tím, že jeden zákusek vás vyjde
na 120 Kč. A to je pro většinu lidí kámen
úrazu a zde je hlavní problém všeho. Když
budete chtít upéct zákusek z kvalitních surovin – z čerstvé smetany, másla, pistácií
a čerstvých malin, nemůžete počítat, že bude
stát 50 Kč. Bude stát 125 Kč. Spousta lidí si
ho ale za tuto cenu nekoupí a akorát budou





Máte stálý sortiment, nebo stále zkoušíte něco nového? Kde berete recepty
a inspiraci?
Trendy samozřejmě sleduju, například na instagramu špičkových cukrářů. Ale mám
pocit, že všechno už bylo vymyšleno, jen je
potřeba upravit si to k obrazu svému. Když
dostanu od někoho recept, neznamená to, že
to upeču úplně stejně jako někdo jiný. Pohraju si s tím, něco otestuju, upeču to jednou dvakrát a pak recept využívám dál. Také
chodím na různé kurzy a školení, a to jak
Soutěžní socha z karamelu. Archiv JR

{ ROZHOVOR }
prohlašovat, že to máte drahé. Oběhala jsem
úřady, vybavila jsem si výrobnu podle všech
hygienických předpisů, peču z kvalitních surovin a ještě platím daně. Přitom se snažím
co nejvíc využívat místní zdroje – vajíčka
od sousedky, tvaroh z farmy ze Závisti a tak
dále. Když dělám svatební koláče, nekoupím
švestková povidla, ale švestky a ty pak doma
peču v troubě. Stejně tak zpracovávám jablka
nebo hrušky, dělám si i vlastní marmelády.
Ale spousta cukráren chce hlavně vydělávat
a aby byly zákusky co nejlevnější, musí se šetřit na surovinách. Místo másla se používá
rostlinný tuk, místo stoprocentní pistáciové
pasty jen třicetiprocentní doplněná cukrem.
Ve všem jsou hlavně cukr, příchuti a barviva.
Jíte vůbec sladké?
Před dvěma měsíci jsem se rozhodla,
že nebudu jíst cukr a zatím to jde. Recepty
mám na přesnou gramáž, takže nemusím nic
ochutnávat. Jediné, kdy jsem dostala něco
upečeného, byl koláč od sousedky Zuzky



ale cestou domů nám bohužel na dálnici
spadla a rozlomila se.
Jak soutěž probíhala a jaké jste z ní měla
dojmy?
Soutěž trvala tři dny a zúčastnilo se jí 65 zemí
z celého světa ve spoustě kategorií. Člověku
tam přecházel zrak z toho, co lidé dokážou vyrobit, jak jsou šikovní a kreativní. Krásná byla
asi metrová socha draka vyřezaná ze ztvrdlého chleba, květy vyřezané ze sýrů nebo obraz
Mony Lisy nalepený z rýže. Velmi úspěšný byl
český národní tým, který musel předvést celé
menu a ve své kategorii zvítězil. Zlato dostal
ještě jeden Čech v kategorii vyřezávání z ovoce. Já jsem počítala jenom s tím, že dostanu
diplom za účast, protože konkurence byla obrovská. Při vyhlašování jsem nemohla uvěřit
tomu, že mi dávají stříbrnou medaili.



Jaké máte sny a plány do budoucna?
Chtěli bychom s přítelem otevřít pekárnu/kavárnu/cukrárnu v krásném starém



KOLÁČ PEČENÝ S LÁSKOU?
Kučerové, který mi upekla k narozeninám.
Z toho jsem měla hroznou radost, protože
mně se každý bojí něco upéct a všechno přede mnou radši schovává. Ale co je lepší než
domácí koláč pečený s láskou?
Zúčastňujete se gastronomických soutěží,
z nichž máte několik medailí. Jaké jsou
vaše největší úspěchy?
Na první soutěž jsem se přihlásila už před
dvaceti lety, tenkrát jsem měla pocit, že už
všechno umím a ještě jsem v sobě neměla patřičnou pokoru. Na Gastro Hradec jsem dva
roky po sobě skončila na třetím místě. Ještě
jako kuchařka jsem spolupracovala s Ondřejem Slaninou a Filipem Sailerem z pořadu
Kluci v akci a s nimi jsem se zúčastnila soutěže
týmů Svatý Vavřinec. Vařili jsme arabskou kuchyni, získali první místo a vyhráli jsme společný zájezd na Tenerife. Letos jsem si řekla, že
bych se chtěla podívat i na soutěž za hranicemi
naší země, a proto jsem se přihlásila na mezinárodní soutěž Expogast v Lucemburku, což
je nejprestižnější kuchařská soutěž. Jel tam
i český národní tým, ale já jsem se přihlásila
sama za sebe do kategorie modelování z karamelu.

Jana Rodová se narodila v roce 1975. Absolvovala Střední odborné učiliště Klánovice, obor kuchař, číšník. Na Hradištku
pracovala v kuchyni Státního plemenářského podniku a jako kuchařka v Zámecké vinárně. V Praze působila v Perfect
restaurantu (Kluci v akci), v restauraci
Pravda, Vine Food Marketu na Smíchově,
Mincovna a Tiskárna. Zúčastnila se několika gastronomických soutěží, v roce 2005
a 2007 obsadila třetí místo na soutěži
Gastro Hradec, v roce 2008 první místo
v soutěži Svatý Vavřinec. Loni v listopadu
se zúčastnila soutěže Expogast v Lucembursku, kde získala 2. místo v kategorii
modelování karamelu. V roce 2008 založila vlastní firmu Nejvíc nejlepší dorty
a peče dorty na zakázku. Pracuje v bistru
Kaprova. Celý život bydlí na Hradištku.

padlo se přestěhovat někam jinam. Dost věcí
by ale sneslo zlepšení, jako třeba autobusová
zastávka u zámečku, přidat sem tam odpadkový koš nebo třeba lavičku. Je mi jasné, že
dosud to obec kvůli soudům o majetek ne-



Jak jste se na soutěž připravovala?
Předem jsem dostala podmínky soutěže, které stanovily, že celá socha musí
být jedlá a jako podpěra nesmí být použito
nic nejedlého. Odjela jsem ke kamarádce
do Holandska a tam jsem týden z horkého
karamelu foukala skulpturu ve tvaru košíku
se zeleninou, kterou jsem nazvala „Healthy
life“ – zdravý životní styl. Měla jsem z toho
puchýře na prstech a byla to strašná práce.
Socha byla hrozně křehká a bylo velmi obtížné ji na soutěž vůbec dopravit. Po soutěži
jsem si plánovala, že ji ještě vystavím doma,



domě naproti bývalé poště. Za první republiky zde býval koloniál, ještě dříve kovárna.
Nejstarší záznamy o domě jsou více než 200
let staré a v každé místnosti je cítit historie
Hradištka. Chceme zachovat co nejvíc původních prvků, v přízemí jsou například
krásné klenuté stropy, a využít to, co v domě
je - staré hrnky a talíře, pekáče, kredenc, židle
atd. Nechceme vytvořit moderní eko bio hipsterský cool podnik, ale místo, kde se budete
cítit jako doma nebo u babičky. Mám z dětství hezké vzpomínky na návštěvy babičky
na Vysočině, přesně si vybavuju její kuchyň,
nádobí, rendlíky, a to bych zde chtěla zhmotnit. A vše bude domácí. Co si u nás koupíte,
bude v místě uvařené a upečené.
na Hradištku a je něco, co
 Cobystemátechtělarádazměnit?
Jsem hrdá na to, že jsem z Hradištka, mám
to tady moc ráda a ani ve snu by mě nena-

měla jednoduché, ale teď to bude snad jen
a jen lepší. Taky mi vadí nepořádek po obci.
Když jdu na procházku se psem, seberu pár
odpadků, ale stejně to nemá smysl.
Já si myslím, že to má smysl.
Ale když tam jdu za týden, jsou tam znovu.
Přesto má smysl je znovu sebrat. Každý,
kdo vidí v obci příležitost pro zlepšení,
může něco udělat. Můžete se třeba zapojit
do obecního úklidu 6. dubna.
Píšu si to do kalendáře.
Budu se těšit a děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ;
foto: Matěj Dereck Hard
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

VELKOLEPÝ PROJEKT EDISON V ZŠ HRADIŠTKO
V posledním listopadovém týdnu roku 2018 se nám opět, již podruhé, podařilo zrealizovat projekt Edison. Jde o projekt EU pořádaný agenturou Aisec Prague, jehož účelem
je seznámit děti v ČR s různými národnostmi a národy, a tak zmenšit bariéry mezi nimi.

mělo. Doufejme, že se nám zase brzy podaří
uskutečnit další ročník této povedené akce.

od nás spoustu nezapomenutelných vzpomínek a já jsem si jistá, že budou o našem národu a zemi šířit daleko
lepší povědomí, než dělá
naše současná politika.
Za celý týden výuky
a také odpoledních a večerních aktivit se podle
mého názoru 100 % našich žáčků namotivovalo
k učení jazyků, započalo
nová přátelství, zatoužilo
cestovat a poznávat nové
kraje a lidi. A přesně toto
je záměr projektu Edison.
My jsme rádi, že se i letošní ročník podařil a že
všechno klaplo tak, jak

Text a foto:
IVA MAXOVÁ

Tuto osvětu šíří mladí zahraniční studenti
VŠ, kteří představují svoje země jazykem
mladých a také jazykem anglickým. Mají
připravené svoje prezentace a vypráví dětem
o svých zvycích, kultuře, zeměpisu i historii.
Výuka probíhala ve všech třídách a i ti nejmenší měli možnost se se stážisty setkat a pohovořit s nimi. Ať už sami nebo za pomoci
„překladatelů“ z vyšších ročníků, kteří letos
předvedli opravdu profesionální výkon. Tento rok jsme se seznámili se studenty z Řecka, Holandska, Gruzie, Ukrajiny, Indonésie
a Pákistánu.
Studenti byli ubytováni v rodinách našich
žáků. Ty musely zajistit zdarma stravu a nocleh, a ještě nad rámec svých povinností připravily studentům krásný program a spoustu
nezapomenutelných chvil. Za to těmto rodinám patří velký dík. Naši zahraniční studenti
byli nadšeni z hradištské školy, z její atmosféry. Jejich rodiny se o ně nemohly postarat
lépe a náš kraj jim také učaroval. Odvezli si

Připravil: JONÁŠ ŠAFRÁNEK, 8. ročník

JARNÍ PROBUZENÍ VE ŠKOLCE

Abychom přivolali jaro, byli jsme se rozloučit již tradičně s paní zimou vynesením Morany na Šlemín. Postavu Morany, kterou tentokrát vytvořila třída Dráčků, jsme celá školka společnými silami donesli dolů do Šlemína k řece Vltavě. Tam jsme Moraně v kruhu
všichni zazpívali písničky na rozloučenou, potom jsme ji zapálili a poslali se zimou pryč
po vodě. A pak už nic nebránilo tomu, abychom první jarní den přivítali jaro s plnou
parádou.

Začínající teplé jarní
počasí nás láká k delším
procházkám po okolí,
prvním výletům a k pozorování jarních kytiček.
Mezi první jarní květiny
určitě patří i chráněný
kandík psí zub, proto
jsme se za ním postupně všechny tři třídy
po roce zase vypravily
podívat na kopec Medník. Měli jsme štěstí
a s největší opatrností si
jej prohlédli. V březnu
nám také začal plavecký
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kurz v Benešově, na kterém se naši malí plaváčci nejen skamarádí s vodou, ale někteří se
během kurzu naučí i zdatně plavat. V dubnu nás kromě velikonočních svátků a focení
(jednotlivců i celé třídy) čeká také návštěva
školáků, tentokrát půjdeme na zámeček, moc
se těšíme, že okoukneme, jak se děti učí. Děti
z páté třídy naší základní školy nám také přijdou přečíst pohádky, utíká to, ještě nedávno
chodily do školky a pohádky jen poslouchaly.
Ve dnech 24. a 25. dubna čeká naše předškoláky zápis do první třídy, je to pro ně velký
krok a my jim budeme držet palce, aby se jim
ve škole dařilo a líbilo. Než nám však utečou
do školních lavic, zažijeme ještě spoustu zábavy a dobrodružství, ale o tom zase příště.
Zkrátka, jaro budeme mít u nás ve školce
pěkně nabité a doufáme, že se všechno povede, podaří a že si to užijeme!
Text: KATEŘINA KUBELOVÁ
a VERONIKA VRŇÁKOVÁ

{ HRADIŠTSKÝ TALENT }

TANEČNÍK Z HRADIŠTKA

Marek Kopáček, drobný, brzy čtrnáctiletý chlapec dělá naší obci čest. Momentálně se
spolu se svou taneční partnerkou pohybuje na předních příčkách v tanečním sportu. Co
předcházelo současným úspěchům? Jak se kluk stane výjimečným tanečníkem?

Marek bydlí s rodinou na Hradištku. První
dva roky navštěvoval místní základní školu,
poté přestoupil na ZŠ Drtinova, protože se
chtěl více věnovat cizím jazykům a bylo také
jednodušší dopravovat se na taneční tréninky. Pohyb měl rád od malička, a tak ho rodiče
jako pětiletého přihlásili do Tanečního klubu Vavruška. Poslední tři roky trénuje v MZ
Dance Team. Marek se věnuje společenským
tancům – standardním a latinskoamerickým.
„Momentálně mám radši standardní tance,
třeba waltz a slowfox. Z latiny mě baví samba
a rumba. Vždycky mi jde lépe to, co právě
více trénujeme,“ říká.

Recept na úspěch
Jeho největšími úspěchy loňského roku jsou
první místo na Mistrovství republiky v kom-

binaci deseti tanců a druhé místo ve standardních tancích, obě umístění v kategorii
Junioři I. Letos, po přestupu do vyšší věkové
kategorie, se mu s partnerkou podařilo obhájit druhé místo na MČR ve standardních
tancích a v březnu se stali i vicemistry v kombinaci deseti tanců. Při přestupu do vyšší
kategorie to je opravdu velký úspěch. Díky
těmto výsledkům patří i do Národního reprezentačního týmu. Že takový úspěch není
samozřejmostí, vyplyne z Markova vyprávění, kolik času věnuje tréninku. „Jelikož partnerka dojíždí z Týna nad Vltavou u Českých
Budějovic, trénujeme spolu dvakrát týdně
od půl čtvrté do sedmi, ona odjíždí dřív a já
zůstávám do osmi na strečink, cvičení či posilování. Kromě společného tréninku chodím
na individuální trénink a taky mám svou

osobní trenérku, se kterou se věnujeme posílení potřebných svalových skupin. O víkendech, když zrovna nemáme soutěže, si někdy
uděláme malé soustředění. Docházím navíc
i na baletní průpravu. Tanci se věnuji každou
volnou chvíli, projíždím si videa na YouTube
nebo zápisy z tréninků, co jsme dělali.“
Ve škole Marek prospívá s vyznamenáním.
K učení využívá každou volnou chvilku, například jízdu v autě nebo v MHD, někdy se
učí i ráno. Tanec ho baví natolik, že musí oželet běžnou zábavu svých spolužáků. „Když
mám soutěž a jsem pozvaný na nějakou oslavu, má přednost soutěž, to se nedá nic dělat.
Ale já tanec beru jako prioritu.“

Finanční náročnost
O tom, že tanec není levná záležitost, svědčí výčet oblečení, které Marek potřebuje.
Všechno si nechává šít na míru, protože mu
standardní velikosti většinou nesedí. Využívá dvě švadleny – jednu na standard, druhou
na latinskoamerické tance. V kategorii Junior II musí mít frak, frakovou košili, kalhoty
a „různý ty blbosti“ jako manžetky a límeček.
Na latinu potřebuje kalhoty a košili, jakou
chce. Střihy si vymýšlí spolu se švadlenou.
Při otázce, do jaké míry stojí za Markovým
úspěchem jeho rodiče, nešetří slovy uznání.
„Podporují mě, jsou mí fanoušci, jezdí se
mnou na všechny soutěže. Mám představu,
kolik můj tanec stojí, a není to levné. Sám
nechápu, jak to rodiče dělají…“ Markovi rodiče shánějí kvůli nákladnosti tohoto sportu
jakoukoli finanční či materiální podporu.
Případní sponzoři je mohou kontaktovat přes
Facebook Marek Kopáček & Zuzana Hrubá.
O svém dalším směřování má Marek vcelku
jasno. Chtěl by jít na střední ekonomickou
školu a u tance vydržet co nejdéle. Rád by se
stal trenérem a tancem si přivydělával. Budeme mu držet palce.
Text: KLÁRA BUDILOVÁ;
foto: archiv M. Kopáčka
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{ KNIHOVNA }

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:

V KNIHOVNĚ JE ŽIVO

V novém roce se v naší knihovně stále něco děje. Nově se zde pravidelně schází batolata, hráči deskových her i účastníci kurzu jógy. O všech informacích se dočtete na zcela
nových webových stránkách http://knihovna.hradistko.cz.

Knihovna se snaží držet krok se současnými trendy v knihovnictví, proto se zapojila
do projektu Bookstart – S knížkou do života. Od ledna se každé první úterý v měsíci
schází nejmenší „pidičtenáři“ ve věku 0-3
roky. Společně si hrajeme, zpíváme, říkáme
říkadla, cvičíme i skotačíme.
Díky nadšení Gábiny Raiser se každý čtvrtek
koná v knihovně Klub deskových her hRáj.
Všichni registrovaní čtenáři si mohou zdarma
zahrát deskové hry, jejichž nabídka se v našem fondu velmi rozrostla. Kromě toho se konají deskohraní, neboli herní odpoledne pro
rodiny s dětmi a večerní hraní pro dospělé.
Uskutečnil se také historicky první soutěžní
turnaj, a to ve hře Drop it!. Nejlepší tři hráči
získali deskové hry, které věnovala firma Albi.
Gratulujeme Kačce Vondráškové k vítězství!
Nenechte si ujít další soutěžní turnaj, tentokrát ve hře Veverčáci. Termín konání se dozvíte na webových stránkách knihovny

Promítání filmů
Nápad Jirky Pokorného na promítání v knihovně se rychle přerodil v čin, a tak jsme jeho zásluhou ve spolupráci s Greenpeace ČR mohli
zhlédnout dokument „A Plastic Ocean“ o problematice jednorázových plastů a jejich dopadu na životní prostředí. Další promítání se
uskuteční v sobotu 20. dubna 2019. Film Hanin
kufřík bude doplněn besedou s bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem, jenž má
s židovskou hrdinkou filmu rodinné vazby.

Knižní novinky i dary
Do fondu stále přibývají nové knihy, sledujeme novinky, nakupujeme na vaše přání,
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dostáváme výměnné fondy knih z nadřazené knihovny v Příbrami a zapisujeme i knižní dary našich čtenářů, kterým za ně velmi
děkujeme. Upozorňujeme, že do knihovny přijímáme pouze knihy vydané po roce
2000. Mezi novinkami se objevilo i několik
knih s regionální tematikou, např. Dějiny
trampingu, Štěchovická stěna, a především
román Přehodit řeku o německém inženýrovi Rudolfu Formisovi zavražděném v roce
1935 v hotelu Záhoří. Knihu nám osobně
v knihovně představil její autor Ilja Kučera
ml.
Během celorepublikové akce „Březen – měsíc čtenářů“ jsme uspořádali řadu setkání
a ocenili jsme nejlepšího mužského čtenáře
roku 2018, kterým se stal Vlastimil Lang s 89
přečtenými tituly. Zároveň jsme udělili dva
tituly „Spřízněná duše knihovny“, a to Gabriele Raiser za její nadšení při organizaci
deskohraní a Karlu Richterovi, který už několik let nezištně opravuje poničené knihy,
což je pomoc k nezaplacení. Vrcholem měsíce byla Noc s Andersenem, při které jsme
s dětmi přespali v knihovně a celý večer se
nesl v duchu příběhů Pavla Čecha. Děkuji
Kláře Budilové za pomoc s přípravou a průběhem večera.
Knihovna je odrazem svých čtenářů. Jsem
ráda, že naši čtenáři chodí nejen pro knížky,
ale i na pořádané akce. A přicházejí nejen
s dobrou náladou, ale i s nápady a chutí
s něčím pomoci. Je radost se s vámi setkávat.
Text a foto:
LUCIE HAŠKOVÁ

P. Hartl – Nejlepší víkend
R. Denemarková – Hodiny z olova
A. Cima – Probudím se na Šibuji
E. Boček – Aristokratka a vlna zločinosti…
J. Rudiš – Český ráj
Z. Svěrák – Strážce nádrže
V. Vondruška – Duch znojemských katakomb
I. Kučera – Přehodit řeku
E. Ferrante – Tíživá láska
I. Tuti – Květy nad peklem
B. Schlink – Olga
S. Mawer – Pražské jaro
F. Backman – My proti vám
J. Jonasson – Stojednaletý stařík,
který se vrátil, aby zachránil svět
H. Murakami – Komturova smrt
K. Hosseini – Mořská modlitba
R. Bryndza – Chladnokrevně
S. Björk – Clona
B. Minier – Sestry
C. J. Tudor – Kříďák
L. G. W. Person – Zemřít dvakrát
L. Kepler – Lazar
E. Rickstand – Jména mrtvých dívek

POPULÁRNĚ-NAUČNÉ KNIHY
PRO DOSPĚLÉ:

L. Zibura – Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
J. Slušný – Štěchovická past
E. Stehlík – Lidice
M. Hradilová – Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ
L. Dvořáková – Tvoření z přírodnin,
odpadů a obyčejných materiálů

NOVINKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

A. Zemanová – Joska jede na jih
A. Desbordes – Co mi řekl táta
O. Bula – Medvěd nechce jít spát
R. Král – Vilém a porouchaný dědeček
A. Mornštajnová – Strašidýlko Stráša
D. Pilkey – Kapitán Bombarďák
M. Sodomka – Jak si postavit dům
J. Foglar – Rychlé šípy ve Stínadlech
A. Griffiths – Ztřeštěný dům na stromě
D. Walliams – Táta za všechny prachy
S. Glaserová – Trosečník sibiřský
E. Papoušková – Cílovníci
R. Rougier – Rozvíjíme logické myšlení
P. Wohlleben – Slyšíš, jak mluví stromy?
M. Bird – Van Goghova hvězdná noc
Z. Neubauerová – Vtipy pro děti 3.

{ SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

ODEŠEL DLOUHOLETÝ ČLEN ZASTUPITELSTVA
Začátkem ledna jsme se rozloučili s naším dlouholetým kolegou, spolupracovníkem,
členem zastupitelstva a kamarádem.

Petrova přímá, čestná a zodpovědná osobnost mu dodávala přirozenou autoritu,
představoval klidnou sílu. Petr nás dokázal
spojovat a uklidňovat spory. Za dobu 16 let,
během které se aktivně jako zastupitel podílel

na chodu obce, se stal její nedílnou součástí.
Práce pro obec a ve prospěch veřejnosti ho naplňovala. Petr byl také bojovníkem za sprave-

dlnost a pravdu. Věděli jsme a víme, že za vším,
co dělal, a za každým jeho rozhodnutím, stálo
vždy jediné – nasadit své síly ku prospěchu
obce a všech, s nimiž se cítil být spojen. Byl
vždy připraven pomoci radou i činem. Budeme postrádat jeho hlas i jeho názory.
RADKA SVOBODOVÁ
Je opravdu tak neskonale těžké psát o někom,
ke komu bych se zase potřebovala obrátit pro
moudrou radu, koho bych obdivovala za rozumné řešení, komu bych pochválila krásnou
zahradu nebo u koho bych si zase tak krásně
popovídala na terase při grilování. Svůj vzkaz
můžu poslat jen do sfér, kde můj kamarád
a soused Petr Vlk možná také plní svůj další, snad důležitější úkol. Nezbývá než pouze
napsat, jak moc nám chybí ten jeho nadhled,
schopnost spojovat lidi, řešit problémy konstruktivně a pomáhat, kde je potřeba, bez velkých a sebestředných gest. Odešel absurdně
brzy další, opravdu dobrý Člověk. Vzpomínka bude hřát a některým možná i ukazovat
další správnou cestu.
JANA CHADIMOVÁ

VZPOMÍNKA NA HANKU PURKRÁBKOVOU
– PANÍ SOCHAŘKU

Paní Jarmila Petráková, moje tchyně, mluvila o Hance Purkrábkové vždycky jako o Paní
sochařce. A tak se toto oslovení v naší rodině vžilo. Byla z něj cítit úcta k jejímu sochařskému umění, ale především úcta k její osobě, protože Hanka byla ten nejlaskavější člověk, jakého si můžete představit. Člověk, který žil v souladu s přírodou v její rostlinné,
zvířecí i lidské podobě.

Se svými domácími psy a kočkami jednala
jako se sobě rovnými, k rostlinám se chovala s něžnou milující péčí a o lidech jsem
ji nikdy neslyšela mluvit špatně. A zároveň
žila v souladu s tím nejlepším, co by v nás,
lidech, mělo být lidské – byla slušná, vlídná, střídmá, skromná. S manželem, sochařem Karlem Pauzerem, a dcerou Markétkou
vedli odedávna to, čemu se dnes říká zdravý
životní styl. Naprosto přirozeně se věnovali činnostem, které udržují člověka v dobré
fyzické i psychické kondici – pracovali, hýbali se, vzdělávali se, pěstovali zeleninu, jedli
zdravě a udržovali dobré mezilidské vztahy.
V létě jezdívali s kajakem do Chorvatska,
na kolech do Smilkova na Voticku, odkud
Hanka pocházela, každý den na dlouhou vycházku, každý víkend na výlet. Léta Hanka
jezdila do Prahy na jógu, později se přidala
k józe na Hradištku a cvičila až do loňského
června. Celé léto, ještě i v roce 2018, jsme se
potkávaly při plavání na Slapech.
U Hanky a Karla v obýváku nebyla televize,
ale Karlovy obrazy, ručně dělaný nábytek
a na stole zelený čaj, v křesílku domácí kočky,
za oknem krmítka pro spoustu ptáků. A především přirozeně vlídná atmosféra a klid.

Na zahradě plné tajemných zákoutí, odkud
vykouknou na návštěvy Hančiny i Karlovy
sochy.
Jednou jsme spolu jely do Smilkova pro
jablka do starého sadu. Cestou mi Hanka
ukazovala a jmenovala všechny kopce a pahorkatiny od nejbližších až po obzor. Takhle
se člověk naučí znát krajinu, když ji projezdí
na kole a prochodí pěšky.
Moc si cením toho, že jsem se s Hankou
a celou její rodinou mohla seznámit a těšit
se z jejich společnosti. Děkuji.
HANA PETRÁKOVÁ

Jubilanti v roce 2018
– 1. prosince 2018
90
Miluše Dyrhonová

85

Alena Korbelová
Zdenka Fáberová
Jiří Šulc
Zdeněk Ebr
Eva Baierová

80

Stanislav Komínek
Václav Hnátek
Marie Tomášková
Jaroslav Krátký
Marie Veverková
Jaroslava Ebrová
Zdeněk Peterka

75

Libuše Zdeňková
Marie Šulcová
Marta Tošnarová
Miroslav Počárovský
Josef Lang
Jaroslava Šestáková
František Hanousek
Marie Voronovová
Josef Brčák

70

Jaroslava Roškotová
Josef Roubal
Blanka Branná
Jaroslava Novotná
Ivanka Břízová
Jiří Fábera
Dagmar Drahošová
Karel Drahoš
Petr Straka
Jindra Krištůfek
Zdeňka Petráková
Jan Jílek
Jaroslav Adámek
Emilie Rezková
Stanislav Varcaba
Jaroslav Varvarovský
Věra Filipová
Alexandra Šafaříková
Vojtěch Zoula
Foto: HEDVIKA JEŽKOVÁ-CZURDOVÁ
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{ SPOLKY }

PŘELOM ROKU BYL NÁROČNÝ

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradištko (JSDH Hradištko) má za sebou poměrně
náročné období, které bylo poznamenáno celou řadou komplikovaných a vysilujících
zásahů u událostí, které způsobily značné materiální škody a bohužel i újmy na zdraví
či životě.

K jednotlivým významnějším
zásahům podrobněji:
11. 11. 2018
JSDH Hradištko byla povolána k rozsáhlému požáru průmyslového objektu v Letech
u Dobřichovic, kde se zúčastnila hasebních
a likvidačních prací.

30. 11. 2018
Požár chaty v Pikovicích (vzniklý od komína); včasným zásahem se podařilo chatu
zachránit s minimálními škodami na majetku.

4. 12. 2018
Požár dvou chat na Petrově (osadě Haway);
hasební zásah v obtížně přístupném terénu,
kde hrozilo, že se požár rozšíří na další chaty,
a kde došlo ke zranění jedné osoby; JSDH
Hradištko se zapojila především do likvidačních prací a dohašování.

8. 12. 2018
Požár drážního domku v Davli, který byl ohněm kompletně zničen.

22. 12. 2018
Požár chaty na Posázavské stezce v Pikovicích (na fotografii), který byl problematický
v tom, že k místu události se nedostane žádná
hasičská technika, a tak bylo nutné veškeré
vybavení (hadice, čerpadla, dýchací techniku atd.) odnést přibližně jeden km v rukách
po mokré kamenité cestě a v noci. K hašení
pak posloužila voda z řeky
Sázavy. Chata byla požárem
kompletně zničena, ale podařilo se naštěstí zabránit šíření ohně na další chaty. Nicméně došlo ke zranění dvou
osob, které v chatě v době
vypuknutí požáru spaly.

22. 12. 2018
Ještě týž den, kdy shořela
chata v Pikovicích, zničil
požár jinou chatu na Posázavské stezce, a to poblíž Hostěradic. I k tomuto
požáru byla vyslána JSDH
Hradištko a opět se zde zasahující hasiči potýkali s problematickým umístěním
chaty (dál od cest a v prudkém svahu). Naštěstí se tato
událost obešla bez zranění
obyvatel chaty.
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25. 1. 2019

Další náročný a poměrně dlouhý zásah u požáru chaty ve Štěchovicích, která byla taktéž
ohněm kompletně zničena. I zde se událost
obešla bez zranění, nicméně zásah samotný
komplikovalo umístění chaty v prudkém svahu a mrznoucí voda na zpevněných površích
poblíž místa zásahu, která ztěžovala pohyb
zasahujících jednotek.

12. 2. 2019
Dopravní nehoda v Měchenicích, která si
bohužel vyžádala lidský život; JSDH Hradištko zajišťovala vyproštění osoby z vozidla
a řízení dopravy.
Kromě výše uvedených událostí zasahovala
JSDH Hradištko ještě u několika spadlých
stromů, a to ve dnech 16. 1. 2019 a 3. 2. 2019.
V případě druhého uvedeného data se jednalo
hned o dva stromy, které nevydržely nápor
padajícího mokrého sněhu a zablokovaly pozemní komunikace.
Všechny zásahy, které JSDH Hradištko v uplynulých měsících absolvovala, si vynutily
provedení několika kroků – předně bylo
věnováno hodně pozornosti údržbě a opravám hasičské techniky, kterou jednotka
disponuje a která dostala při některých zásazích poměrně dost zabrat. Dále byly pořízeny speciální nosiče na čerpadla a hadice,
které by měly umožnit snazší dopravu vybavení do míst, kam neprojede žádné vozidlo.

Kromě toho dále probíhala pravidelná cvičení
členů jednotky, která se opět týkala používání
dýchací techniky, ale i problematiky záchrany
tonoucího na zamrzlých vodních plochách.

Akce pro veřejnost
Když bylo v úryvku o zásazích JSDH Hradištko zmíněno, že zásahy a navazující údržba si
vyžádaly hodiny a hodiny práce hasičů, totéž
platí i o akcích pro veřejnost. Jak SDH Hradištko, tak SDH Pikovice zajistily pro své části
obce vánoční stromky.
SDH Hradištko pak „v záři světel“ ze stromku spolupořádal dne 2. 12. 2018 hradištský
advent.
Členové SDH Pikovice zase pro děti dne 8. 12.
2018 připravili tradiční mikulášskou besídku
v sále restaurace U Dolejších.
Následovala soutěž v hasičských nezbednostech nazvaná Memoriál Mirka Filipa a pořádaná dne 5. 1. 2019 v areálu hasičské zbrojnice v Hradištku, která sklidila velký úspěch
a jejímž námětem byl zásah hasičské jednotky
při evakuaci zoologické zahrady.
Dne 16. 2. 2019 uspořádal SDH Hradištko
ve spolupráci se ZŠ Hradištko hasičsko-učitelský ples v Rozmarné Róze.
Dne 2. 3. 2019 proběhl třetí ročník pikovického masopustu pořádaný členy SDH Pikovice.
Oba sbory se pak také zapojily do brigády svolané ze strany ZŠ Hradištko na 9. 2. 2019, kdy
jejich členové pomáhali při vyklízení půdy.
Text: ZDENĚK PROŠEK
foto: Martin Kaduch

{ SPOLKY }

AUTOMATIZOVANÉ
EXTERNÍ DEFIBRILÁTORY
PRO HRADIŠTKO A PIKOVICE

Vzhledem k tomu, že z důvodu uzavírky silnice II/106 v místní části Brunšov hrozí prodloužení dojezdových časů zdravotnické záchranné služby do naší obce, řešili členové
JSDH Hradištko otázku, zda pro jednotku nepořídit automatizovaný externí defibrilátor
(AED).

NOVÝ ZNAK

SDH PIKOVICE

Nicméně události nabraly velice rychlý spád
a JSDH Hradištko nakonec pořídila hned
dva tyto přístroje. První z nich je k dispozici
v hasičské zbrojnici v Hradištku a byl pořízen z příspěvků spoluobčanů a sponzorských
darů. Druhý je umístěn v hasičské zbrojnici v Pikovicích a byl pikovickým hasičům
věnován jako věcný dar. Věříme tomu, že

prostředky, které investovali naši spoluobčané do nákupu AED, nebyly poskytnuty
zbytečně a že tyto přístroje budou pro naši
obec velkým přínosem a zvýší naše šance na
záchranu života osob, které přepadly vážné
zdravotní komplikace.
Text a foto:
ZDENĚK PROŠEK

Dne 12. 1. 2019 proběhla výroční valná
hromada SDH Pikovice, při níž byl schválen nový znak sboru.

Jeho symbolika je poměrně jednoduchá.
Ústředním motivem je historická pikovická zvonička z roku 1911, za ní se v pozadí
vypíná vrch Medník, který je významnou
dominantou Pikovic, a ve spodní části znaku je vyobrazena řeka Sázava. Na hasičskou symboliku pak odkazují zkřížené sekery. Cesta k tomuto znaku trvala několik
let, během nichž se pátráním v archivech
a zpovídáním pamětníků nepodařilo
získat žádné informace o tom, že by SDH
Pikovice v minulosti užíval nějaký vlastní
znak. A tak bylo přistoupeno k vytvoření
znaku nového, který by odrážel to, co je pro
Pikovice typické. (Symboliku obce nebylo
možné do znaku dost dobře zakomponovat
z důvodu případné záměny SDH Pikovice
s SDH Hradištko, který ji hojně využívá.
Autorem nového znaku je Roman Podlešák.
Text: ZDENĚK PROŠEK

PARKOVÁNÍ V OBCI Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
Problém, se kterým bojují především velká města s rozlehlými sídlišti, dorazil bohužel
i k nám do Hradištka. Řidiči často nechávají svá auta zaparkovaná tak, že je kolem nich
prakticky nemožné projet s požární technikou.

Na tento problém narazili zasahující jednotky hasičů při jednom z nedávných
požárů v naší obci, kdy kvůli nevhodně
zaparkovaným vozidlům nebylo možné
s některými cisternovými automobilovými
stříkačkami vjet do příslušné ulice a podařilo se to jen díky tomu, že se dalo projet
přes sousedící (naštěstí neoplocený) soukromý pozemek. Jindy zase bylo něčí soukromé vozidlo zaparkované napůl v jedné
z křižovatek tak, že v případě požáru by
kolem něj neprojelo nic většího než ha-

sičský tranzit a nebylo by možné se dostat
s cisternami k požáru, neboť daná ulice neměla pro tak velké vozy jiný vjezd. Musíme
si uvědomit, že např. taková CAS 32 Tatra
815, kterou disponuje JSDH Hradištko, je
dlouhá 8 510 mm, široká 2 500 mm a váží
22 500 Kg. Manévrovat s takovým strojem v úzkých a křivolakých uličkách naší
obce je už tak hodně obtížné a je potřeba
mu nechávat dostatek prostoru, neboť
včasný příjezd požární techniky může být
rozhodující pro záchranu života, zdraví

i majetku. Každý den je tedy třeba dodržovat
zejména následující zásady:
• parkujte tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace alespoň 3 m
• v žádném případě neparkujte před vraty
hasičské zbrojnice (problém, který se pravidelně řešil v Pikovicích)
• neparkujte v místech, kde ztěžujete odbočení do boční ulice
• neparkujte před vstupem do objektu
• neparkujte před nadzemními hydranty
a nad podzemními hydranty
Text: ZDENĚK PROŠEK
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{ Z PŘÍRODY }

LÍPA V OHROŽENÍ?
Lípa – tento nádherný slovanský strom – tvoří na Hradištku alej od rybníčku po zámeček. Před více než padesáti lety to byly většinou mohutné stromy, které však začaly
ohrožovat život pod sebou. Postupně byly zmenšovány, ořezávány a likvidovány. Pouze
tři staré lípy v aleji přežívají. Těm, kteří její existenci svou péčí umožňují, patří se poděkovat. Obec však na alej nezapomněla, postarala se o výsadbu nových lip. Ty musely
čelit suchu i vandalům dokazujícím svou nadprůměrnou svalovou hmotu, ale vcelku
rostou úspěšně.

Únor roku 2019 dopřál i Hradištku bílou
sněhovou nadílku. Šimon, toho času posluchač druhého ročníku prestižní hradištské základní školy, uviděl v tajícím sněhu
pod některými lipkami malé černé tečky
a v kůře těchto lipek „milióny“ nějakých zvířátek blýskajících bílými křidýlky na červených tělíčkách, táhnoucí se až do korunky.
„Babí, co to je?“ Drobné černé tečky
ve sněhu připomněly babičce chvostoskoky.
Ty ale bývají jednak drobnější a vypadají
v sněhových prohlubních jako saze a nelezou

přesunou do korun. Během léta se mohou
vystřídat dvě pohlavní generace. Od konce
srpna dochází opět k masovému shlukování
na kmenech lip.
V původních oblastech rozšíření saje blánatka lipová nejen na lipách, ale také na mnoha
dalších druzích rostlin, nejčastěji z čeledi
slézovité. Klasický životní cyklus probíhá
tak, že na konci jara se dospělci přesouvají
z lip na slézovité byliny, kde kladou vajíčka.
Na bylinách proběhne vývoj dvou nebo více
generací a dospělci poslední generace se pak
Lípa napadena blánatkou lipovou. Foto autor.

Ploštice blánatky lipové. Zdroj: web Národního muzea.
po stromech. Moudrý děda vyslovil další
podezření: „Asi nedospělé ploštice ruměnice.
Těch bývá pod lípami moc, a i Ferda Mravenec jim musel dělat houpačky, kolotoče
a jiné hračky.“ Kdepak. Jednak nejsou černé
a jednak jich bylo mnoho pod jinými stromy.

Zeptáme se moudřejších
Tím moudřejším byl PhD. Stanislav Rada.
(http://www.naturabohemica.cz/). Dozvěděli jsme se, že to naše pozorování se jmenuje
Oxycarenus lavaterae a lze to česky pojmenovat blánatka lipová nebo ploštička lipová.
Naše blánatka, hezké to jméno i v provedení
ploštička, se však něčím musí živit. A to už
pro lípy příznivé není. Cituji pana Radu:
„Dospělci i larvy se živí sáním na různých
částech lípy, přičemž preferují rozvíjející se
listy a nezralá semena. Dospělci (často i s odrostlými larvami) přezimují na kmenech lip
ve shlucích, které mohou čítat několik stovek
až tisíců jedinců. Na jaře dochází ke kladení vajíček do štěrbin v kůře. Během pár dní
se líhnou nymfy, které se zdržují ve shlucích společně s dospělci. Shluky mizí až
na přelomu jara a léta, kdy se všichni jedinci
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vracejí k přezimování na stromy. Tento „slézový“ cyklus je typický v původní oblasti rozšíření, ačkoli v Itálii byl kromě něj pozorován
i cyklus „lipový“. V nepůvodních oblastech

areálu (včetně ČR) byl zaznamenán pouze
„lipový“ cyklus.“
Původní oblast rozšíření je severní Afrika.
V České republice byly blánatky poprvé pozorovány v roce 2004. Do Evropy se začaly
šířit někdy v roce 1980.
Blánatky jsme pozorovali na stromech, které měly kůru nějak deformovanou, zatímco
ploštice ruměnice byly u stromů se zdravě
vypadající kůrou. Pro jistotu jsme zkontrolovali také druhou lipovou alej, která se nachází v ulici Chovatelů a vysázel ji pan Ing. Jiří
Mattauch. Tyto lípy jsou podstatně zdravější,
větší a bez blánatky. Přežije alej v centru obce
dalších padesát a více let? Vždyť lípa srdčitá –
Tilia cordata – má genovou výbavu pro život
v trvání i 700 let.
Text a foto: VLADIMÍR GLASNÁK

{ Z PŘÍRODY }

NAŠLI JSTE ZRANĚNÉ ZVÍŘE? JAK MU CO NEJLÉPE POMOCI?
Možná se vám stalo, že jste venku nalezli zraněné volně žijící zvíře a chtěli mu co nejlépe
pomoci. Pokud jste na území Prahy nebo Prahy-západ, můžete využít služby Pražské
zvířecí záchranky. Kdykoliv naleznete volně žijící zvíře, o kterém usoudíte, že je mu třeba pomoci, zavolejte nejdříve na číslo 774 155 185, kde vám odborníci poradí, jak se zachovat. Pokud to bude potřeba, záchranka živočicha převezme a převeze ho do nejbližší
záchranné stanice, kde už se o něj postarají.

Ne vždy je ale dobře míněná „záchrana“
zvířete na místě. Již od února se můžeme i
na místech, kde bychom to nečekali, setkat
s mláďaty zajíců polních. Pražská zvířecí
záchranka, která má na starosti výjezdy pro
volně žijící živočichy v nouzi, se často setkává
s případy, kdy lidé ve snaze pomoci, někdy
zakročí zbytečně. Na dispečink 774 155 185
se často dovolají lidé, kteří tvrdí, že našli
opuštěného malého zajíce. Ale pozor, i když
se to na první pohled nezdá, mládě nemusí
být opuštěno, protože matka je většinou někde opodál. Mládě často čeká na místě, kde
si ho potom samice vyzvedne. Bohužel když
zasáhne někdo, kdo ho vezme do rukou a odnese, matka už ho nenajde. Mláďata zajíců,

která se takto zbytečně dostanou do záchranných stanic, mají velmi malou šanci přežít.
Jsou velmi stresová a nedaří se je úspěšně odchovávat. Nejlépe jim je, když zůstanou tam,
kde jste je našli. Může se samozřejmě stát, že
mládě naleznete na místě, kde mu hrozí nebezpečí – třeba u silnice nebo na chodníku,
kudy chodí psi. V takovém případě doporučujeme použít nějakou látku nebo rukavice a
mládě přenést do nejbližšího keře nebo tam,
kde bude více skryté. Věřte, že jeho máma si
ho včas najde.
Pokud vás zajímá činnost Pražské zvířecí
záchranky, můžete sledovat facebookovou
stránku „Záchrana zvířat v Praze“. Pražská
zvířecí záchranka je neziskový projekt, zá-

POSÁZAVSKÁ KVĚTENA

Zalistovali jsme ve starých průvodcích Posázavím a narazili na kapitolu Posázavská květena. Dobová zmínka o výskytu kandíku a jeho ohrožení bezohlednými návštěvníky je
zajímavým výletem do minulosti a pozoruhodným srovnáním s dnešními dny.

(Erythronium dens canis) na vrchu Medníku nedaleko Pikovic. Na svazích této krásné
lesnaté homole vyrůstá v jarní době, sotvaže
sníh sešel, vzácný kandík, který v Čechách
jedině zde roste a jinak v jižní Evropě, Asii
a Japonsku se vyskytuje. Tato zvláštnost vábí
sem ovšem četné odborníky i neodborníky.
Dříve mohli tito výtečníci dle libosti pustušiti
něžný kvítek. Protože byla obava, že přílišná
láska „sběratelů“ nadobro vzácnost zhubí, byl
vydán na jeho záchranu zákaz jej trhati. Státní i lesní správa přísně stihá přestupníky. Přes

vislý do značné míry na dobrovolných příspěvcích od firem i jednotlivců. V případě, že
se budete chtít na fungování tohoto projektu
podílet, můžete ho podpořit darem na č. ú.:
33553322/0800, v.s. 1111. Děkujeme!
Text a foto: PROKOP PITHART
to setkáte se s vzácnou květinkou, uloupenou
Medníku v dubnu na parolodích dosti často,
ač je věru div, že se nepřestěhovala z Posázaví
navždy do jiných, méně vražedných míst. Že
i přísný zákaz se přestupuje, vinna je snad
i ta okolnost, že kandík po vzácné krkonošské primuli jest jedinou veřejně hájenou květinou. Zdá se, že před tak zvanými „turisty“
měla by býti vzata v ochranu celá říš květin,
jež se raduje, jásá v klínech sázavských hor,
aby utržena zvadla a umřela potupnou smrtí ve chladných vásách, či uschla pohozená
v nejbližším příkopě.
In: SNÍŽEK, Jindřich. Posázaví (Malá encyklopedie). J. Chábera, 1926, 12-13.
Připravila: LUCIE HAŠKOVÁ;
foto: Roman Šafránek

Rulový kraj posázavský je floristicky krajem
přechodů z Polabí a okolí pražského do pahorkatiny jihočeské; ráz geologický zrcadlí
se i v povaze porostu. Krajina při pramenech
Sázavy vyznamenává se některými rostlinami subalpinskými, rozsáhlými rašelinníky
s charakteristickou jejich vegetací a velevzácnou ostřicí Carex chordorrhiza Ehr.
Podobnou vzácnou výjimku v pestrém šatě
Posázaví činí Struthiopteris germanica Will
u Štiřína, Carex pediformis A. Mey mezi Čerčany a Konopištěm, Spiranthes autumnatis
Rich. v lesích říčanských, Veronica montana
L. v lesích dolního Posázaví. Jako zvláště zajímavý zjev třeba poznamenati kandík, psí zub
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{ SOCIÁLNÍ SLUŽBY }

O HOSPICOVÉ PÉČI A ČINNOSTI HOSPICE KNÍŽETE VÁCLAVA
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně nemocné a umírající a uplatňuje se tam,
kde možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpané. Jejím smyslem již proto není léčit, ale
zabezpečit pacientům co nejkvalitnější a důstojné prožití jejich poslední životní etapy. Komplexní hospicová péče se nezaměřuje pouze na fyzickou stránku pacienta, ale
i na psychickou, sociální a duševní a garantuje, že pacient nebude trpět žádnou nesnesitelnou bolestí.

Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou
základních formách. První z nich je forma
lůžkového hospice, v němž má pacient obvykle
vyhrazen samostatný pokoj. Bývá zvykem, že
ho zde jeho poslední životní etapou doprovází
někdo z rodinných příslušníků. Druhou
formou je domácí hospicová péče, která je
poskytována pacientovi v jeho přirozeném,
domácím prostředí. Tato forma péče
umožňuje, tam kde to je možné, aby pacient
prožil svoji poslední životní etapu mezi svými
nejbližšími. V tomto případě není péče poskytována pouze samotnému pacientovi, ale
je určena i těm, kteří o pacienta nepřetržitě
pečují. Domácí hospicová péče nenahrazuje
ani služby agentur typu Home Care, ani pečovatelské služby a ani jimi být na druhou stranu
nahrazována nemůže. Je to služba komplexní
a týmová, kde základ týmu tvoří především
zdravotní sestra, lékař a psycholog.
Společnost Hospic knížete Václava, o.p.s. byla
založena v roce 2011 a v současné době po-
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skytuje pouze formu domácí hospicové péče.
Péči poskytujeme na teritoriu západní části
Středočeského kraje a dosud jsme ji poskytovali v šesti okresech tohoto teritoria. Naším záměrem je rozšířit teritoriální působení
i na východní část kraje v okresech Praha-východ a Praha-západ.
Vedle domácí hospicové péče naše společnost
od roku 2014 rozšířila svoji činnost i na další
dvě skupiny nevyléčitelně nemocných, a to
na pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme respitní péči,
rovněž v jejich domácím prostředí.
Společnost Hospic knížete Václava bude
v budoucnosti poskytovat i lůžkovou formu
hospicové péče. V současné době vlastní rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech,
který získala loni darem od České provincie
Kongregace Dcer Božské Lásky. V areálu
bude realizován projekt, který bude zahrnovat rekonstrukci vlastní budovy kláštera

a výstavbu nových křídel celého zařízení. To
bude určené nejen pro klasické hospicové pacienty v terminálním stavu, jejichž diagnóza
je z převážné míry onkologická, ale budou
zde ještě tři oddělení pro další skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro pacienty s roztroušenou sklerózou, Alzheimeriky a pacienty, kteří jsou trvale a dlouhodobě
upoutaní pouze na lůžko. Celková kapacita
zařízení bude 110 lůžek, která budou rovnoměrně rozdělená pro jednotlivá oddělení.
I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní
projektujeme, bude naše společnost i do budoucna považovat za základ své činnosti poskytování domácí hospicové péče, jak je to
obvyklé i ve světě. I sociologické výzkumy
dokládají, že cca 80 % populace si přeje zemřít doma. V našem státě se to bohužel splní
pouze cca 20 %.
Naše společnost poskytuje pomoc lidem
na sklonku jejich bytí. Pomoc poskytujeme
bezplatně. Abychom toto mohli naplňovat,
potřebujeme i my pomoc druhých. Pomoci
nám můžete i vy, ať již jako spolupracovníci
nebo pomocí finanční. Jak pomoci konkrétně, je možné zjistit na www.hkv-kl.cz.
Text: LUBOMÍR KNÍŽE

{ SPOLKY | EKOLOGIE }

UKLÍZELI JSME HRADIŠTKO, BRUNŠOV A PIKOVICE
Letos poprvé se naše obec připojila k akci Ukliďme Česko, která proběhla v sobotu 6. dubna 2019. V celé republice se uklízelo na 2 273 místech a úklidu se zúčastnilo na 65 000 dobrovolníků. V naší obci se uklízelo ve dvou dnech v několika lokalitách
a odhadem se nasbíralo 160 pytlů odpadu.

Zpráva ze školy
Za nasazení, předvedenou aktivitu i získané
poučení o veřejném nepořádku si děti zaslouží palec nahoru. Mezi namátkové rarity
patří 10 pneumatik na stezce nad Šlemínem
či 22 pytlů odpadků nasbíraných v prostoru
od Vojtěšky k pomníku. Celkem pak mohlo
být sesbíráno cca 90 až 100 pytlů odpadků.

li jsme celé schody a okolí. Také se uklidila
vyhlídka na Ovčičkách, opravila lavička, natřelo sedm laviček a dva stoly, zlepšila se přehlednost v okolí retardéru a dětského hřiště, obnovilo se vodorovné značení retardéru
a vyčistilo se zanesené dešťové koryto u silnice. Nálada, počasí i občerstvení se vydařily.
PAVEL PEŠEK

Zpráva z Hradištka
Sešli jsme se v počtu 25 dobrovolníků včetně
šesti dětí. Připravili jsme sezení pro společné
opékání buřtů a pak jsme se vrhli na úklid.
Sesbírali jsme zhruba 35 pytlů odpadků
v prostoru křižovatky ulic K Sekance, K Vodojemu a K Budákovu, neboli „u tranďáku“.
Zlikvidovali jsme skládku starého oblečení
i doupě bůhvíkoho. Také jsme vyčistili příkopy podél hlavní silnice od Závisti do Hradištka. Chyběla nám parta hasičů i myslivců,
kteří měli delší dobu naplánované jiné akce.
S jejich pomocí by nám to šlo lépe.
TOMÁŠ PIPOTA a LUCIE HAŠKOVÁ
A paní učitelky i žáci se někdy divili, jak
rychle se pytle naplnily, třeba i jen na malém
kousku obce. Žáci si v doprovodu paní učitelek rozebrali území Hradištka a zjistili, kolik
nepořádku se tu válí. Za zmínku stojí jejich
odezvy a reakce po příchodu do školy, které
mluvily o „hrozném nepořádku“, a velká aktivita a zápal pro úklid.
ONDŘEJ HYNEK, ředitel školy

Zpráva z Brunšova
Dopočítali jsme se 24 brigádníků (přijel jeden z Rajchardova), z toho šest dětí. Uklidi-

CHYTÁNÍ RYB
V PIVOVARSKÉM RYBNÍKU

Za posledních pár měsíců jste si mohli
povšimnout několika změn na našem rybníčku. Je v rukou nového nájemníka, kterým je Tomáš Lorenc. Společně se dvěma
správci Adamem Myškou a Milošem Neužilem ml. se stará o údržbu a zarybňování.
Momentálně se na revíru nacházejí osádka
kapra, karase, lína a plotice. Na rybníku mohou chytat děti do 15 let zdarma! Po překročení věkové hranice je cena celodenního lovu
100 Kč (tyto prostředky slouží k zarybňování a přikrmování). Loví se metodou „Chyť
a pusť“ na jednu udici s jedním návazcem.
Lovící je povinen mít u sebe podběrák a vyprošťovač háčků (pean).
Budete-li mít zájem o lov na rybníku, prosím
kontaktujte správce na tel. 720 688 549.
Text: ADAM MYŠKA

Zpráva z Pikovic

I u nás se sbíralo, odnášelo, odváželo, natíralo, pálilo, i když se nás sešlo jen dvanáct.
Další ochotné ruce citelně scházely. A protože se dnes sešly dvě akce a naši hasiči museli
odjet, a také proto, že ještě zbylo dost barvy
na ostatní zábradlí a ještě čekají některé neuklizené úseky, zveme vás všechny, kteří byste
chtěli mít Pikovice hezčí a dnes vám to třeba
nevyšlo. Sejdeme se ještě jednou – 1. června
v 9.00 u zvoničky.
VLADIMÍRA ČAPKOVÁ
Obec Hradištko děkuje všem dobrovolníkům
a organizátorům, kteří se zapojili do akce
„Ukliďme Česko“, jak dětem a pedagogům
ze základní školy, tak všem občanům z jednotlivých částí obce.

INSPIRACE
POCITOVÝMI
MAPAMI
K výběru úklidu některých ploch nás
přivedly i výsledky z pocitových map.
Zaměřili jsme se také na plochy, na nichž
by měla být vytvořena malá sportoviště
a plochy pro relaxaci. Jedním z nich je
louka v prostoru křižovatky ulic K Sekance a K Budákovu, kterou jsme získali
do nájmu od Královské kanonie premonstrátů. Jsou zde ještě patrné pozůstatky fotbalového plácku a právě toto místo řada
z vás označila v pocitových mapách jako
místo pro trávení volného času. Druhá rekreační plocha vznikla v Pikovicích vedle
čistírny odpadních vod, kterou pikovičtí
připravili pro její další úpravu.
Na souhrnné výsledky pocitových map lze
nahlížet na adrese
https://www.pocitovemapy.cz/hradistko-2018/nahled.
RADKA SVOBODOVÁ
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NAPSALI JSTE NÁM

{ NAPSALI JSTE NÁM | INZERCE }

Na svých procházkách občas roznáším Zpravodaj nebo vylepuji plakáty. Dostávám se do různých koutů naší rozlehlé
obce a vidím místa více či méně upravená, leckde skládky
všeho možného a různé nepořádky. Nedávno jsem se ocitla
v oblasti, kde nepoletovaly žádné papíry ani plasty, přestože tři dny foukal silný vítr, okolí je upravené, zídka kolem
kontejnerů, hezké odpadkové koše, lavičky, dětský koutek.
A největší překvapení – veřejné vývěsky. Žádné plápolající cáry plakátů zvoucí na akce dávno minulé, ale vzorně
vylepený dočasný jízdní řád a připínáčky v řadě srovnané
na spodní liště. Ano, hádáte správně – jsme na Ovčičkách.
Zdejší obyvatelé mají upravené nejen své domky a zahrádky, ale záleží jim na tom, aby bylo hezké i to, co je takzvaně
za plotem. Tady se nečeká na vyhlášení celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“, tady mají totiž uklizeno stále. A tak si
myslím, že by si zdejší obyvatelé a jejich občanské sdružení
zasloužili veřejnou pochvalu. Kéž by takových míst bylo v naší
obci více.
ZDEŇKA BURIÁNKOVÁ

Milé ženy a dívky, přijďte si
s námi zacvičit!
Nabízíme různé formy cvičení pro nejširší veřejnost

Kdy:

v pondělí a čtvrtek vždy od 18.30 hodin

Kde:

v tělocvičně TJ Hradištko

Co cvičíme:

●Kondiční cvičení

(mix aerobního cvičení a posilování)

●Posilovací formy cvičení (využití činek, overballů, gumiček,
gymballů a vlastního těla)

●Step aerobik

(aerobní a posilovací cvičení na stepech)

●Cvičení zaměřené na hluboký stabilizační systém
(pilates, Chi-toning)

Cena:

50 Kč/hodina

Těší se na Vás cvičitelky Iva Varcabová a Iva Kotorová
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CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI

Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 1 200 vý�sků a je zdarma
distribuován do každé domácnos�. Zpravodaj podporuje podnikatelské ak�vity subjektů působících v naší obci a jejich inzerci 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, r�, doc, �f, psd, ai,
cdr, jpg (v případě jpg bez předchozích zásahů do obrázku), v případě
hotových inzerátů ve formátu pdf
(�sková kvalita, nejlépe PDF/x-1a),
a to vždy do konce měsíce předcházejícího vydání Zpravodaje (tj. do
konce února, května, srpna a listopadu).

STROMY
Kácení a prořez
nevhodně umístěných, přerostlých
a majetek ohrožujících stromů
horolezeckou technikou
Tel.: 603 547 856

www.ver-mont.cz

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

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

