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V sobotu 13. dubna se konalo vítání občánků, které po pěti le-
tech probíhalo opět v obřadní síni na zámku. Tentokrát se sešlo 
pět holčiček a čtyři kluci. Více na str. 15.

Na pietním aktu, který se uskutečnil ve středu 8. května, zazněly 
kromě projevů zástupců obcí a velvyslanectví i autentické vzpo-
mínky z doby okupace v podání žáků základní školy.

Po další úspěšné sezóně ukázal fotbalista SK Slavia Praha Josef 
Hušbauer hradištským fanouškům pohár vítěze nejvyšší české 
fotbalové ligy a pohár vítěze Mol Cup 2019 .

V důsledku vydatných dešťů se propadla střecha nádražní bu-
dovy na vlakové zastávce Petrov u Prahy. Správa železniční 
dopravní cesty rozhodla o její demolici a stavbě nové zastávky.

K 1. dubnu byla zahájena přístavba a nástavba základní školy 
na staré budově. Vlivem přestavby škola získá navíc pět kmeno-
vých tříd, tři odborné učebny a skladovací prostory. Více na str. 3. 

Děti, které v neděli 2. června vyrazily na fotbalové hřiště oslavit 
Dětský den, čekala letos zbrusu nová disciplína – chytání ryb 
v Pivovarském rybníku, což si řada z nich s chutí vyzkoušela.

Od března do června byl opraven poslední úsek komunikace 
na Brunšově. Velkou zatěžkávací zkouškou pro novou silnici 
a dešťovou kanalizaci byly přívalové deště ve čtvrtek 6. června.

V sobotu 15. června si lidé mohli užít pouťové atrakce, odpoled-
ní program i večerní zábavu. Průběh akce však komplikovaly
četné dešťové přeháňky a časté výpadky elektřiny.
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{ EDITORIAL } { TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY
• byla dokončena rekonstrukce silnice č. II/106 

na Brunšově, v rámci oprav byly upraveny i ob-
rubníky a povrchy stávajících chodníků

• Krajská správa a údržba silnic provede opravu svo-
didel v Pikovicích v ulici Pod Medníkem

• na pikovickou lávku bude umístěna zábrana pro 
zamezení vjezdu automobilů

• obec koupila bytový dům čp. 524 u hřiště za 5,2 
mil. Kč  

• za účelem zcelení plochy centra obec koupila ob-
jekt čp. 303 (bývalý second-hand) za 450 tis. Kč 
a 3 garáže sousedící se zahradou MŠ; objekt čp. 
303  plánuje pronajmout ke komerčním účelům

• bylo zadáno vypracování územní studie pro lokali-
tu Nad malým vrchem, při měření hluku od hlavní 
silnice 1061 – Pikovická byly překročeny povolené 
hlukové limity pro umísťování staveb pro bydlení

• obec získala zdarma 20 nových kontejnerů na sklo 
do bezplatné zápůjčky od firmy Eko-kom za bo-
nusy díky třídění odpadů a zakoupila 20 odpad-
kových košů, které budou rozmístěny na autobu-
sových zastávkách a na veřejných místech

• 1. července byla zahájena další etapa stavby chod-
níku na Rajchardově

• bylo prodlouženo udělení výjimky pro navýšení 
kapacity MŠ

• proběhla oprava povrchu komunikace v ulici Tis-
kárenská v úseku u rybníčku 

• bylo zrealizováno 9 nových vodovodních přípojek 
a zahájeno čerpání z druhé nové studny v prame-
ništi na Brunšově

• bylo vyhlášeno výběrové řízení na  zhotovitele 
stavby „Hradištko – lokalita Nade Vsí, tlaková 
kanalizace – napojení na ČOV Pikovice“

• podařilo se získat dotaci na rekonstrukci vnitřních 
prostor zámku ve výši 500 000 Kč

• k 30. červnu končí na obecním úřadě pracovník 
M. Vála, jeho práci přebírá J. Auterský

• na opravu mostu Dr. Edv. Beneše bylo správcem 
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektu, 
obec uplatnila požadavky na zapracování do do-
kumentace; koncept dokumentace bude obci 
předložen ke schválení

• společnost Adarman, s. r. o., jejímž prostřednic-
tvím obec koupila jižní část centra Hradištka, plá-
novitě vstoupila do likvidace

• obec nevyhlašuje konkurzní řízení na pozice ře-
ditelky/ředitele místní MŠ a ZŠ, tím automaticky 
ředitelka MŠ paní Mgr. Magda Bílková a ředitel 
ZŠ pan Mgr. Ondřej Hynek pokračují ve  svých 
funkcích

• byla obnovena obřadní síň na zámku Hradištko ke 
konání svatebních obřadů.

Zpravodaj obce Hradištko – léto 2019, čtvrtletník vychází 17. července 2019. Vydává obec Hradištko pro obyvatele a rekreanty Hradištka, Brunšova,
Rajchardova a  Pikovic, IČ 00241245. Evidence MK ČR E 17527. Náklad 1  400 výtisků – zdarma. Distribuce Česká pošta. Tisk:Tiskárna Kaliba.
Redakce: Lucie Hašková, Rudolf Zděnek, Ing.  Ladislav Vondrášek, Mgr. Klára Budilová, PhDr. Květa Šubrtová, Zdeněk Prošek, Mgr.  Jana Chadimová.
Grafická úprava: PAPAVER Kontakt na redakci prostřednictvím obecního úřadu nebo na e-mail: redakce@hradistko.cz. V elektronické podobě je Zpravodaj na adrese: 

www.hradistko.cz. Uzávěrka příštího čísla je 10. října 2019.

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
v tématu letního čísla se vra-
címe do  nedávné minulosti, 
do dob, kdy trávit dovolenou 
za hranicemi nebylo samozřej-
mé jako dnes. Připomeneme si 
časy, kdy lidé při setkání s pís-
meny ZO ROH nepotřebovali 
k ruce slovník zkratek, naopak 
tušili, že je čeká dovolená v re-
kreačním zařízení podniku. 
Desítky zaměstnanců ročně 
mířily na dovolenou i do naší 
obce, kde se nacházelo něko-
lik takových zařízení. Pokusili 
jsme se tato místa zmapovat 
a popsat historii jejich fungo-
vání. 
Společným jmenovatelem řa-
dy článků se tentokrát staly 
děti a  jejich úspěchy, které 
se táhnou celým číslem jako 
červená nit. Šikovným dě-
tem se od minulého čísla vě-
nuje Klára Budilová v  nové 
rubrice „Hradištský talent“, 
možnosti upozornit na řadu 
úspěchů místních dětí však 
využili i  další přispěvatelé, 
dočteme se tedy o rostoucí síni 
slávy ve  škole i  o  získaných 
oceněních dětí z myslivecké-
ho kroužku. O práci s dětmi 
a mnohdy trnité cestě za vy-
sněným cílem se dočtete také 
v  rozhovoru čísla, tentokrát 
s  trenérkou a  zakladatelkou 
klubu akrobatického rokenro-
lu, pod jejímž vedením získali 
její svěřenci na mistrovství re-
publiky nejvyšší ocenění. 
Přejeme vám hezkou dovo-
lenou, ať jedete k moři nebo 
jen za  humna do  chatičky. 
Dětem přejeme hezké prázd-
niny a  také to, aby při cestě 
za úspěchy nezapomněly zů-
stat dětmi.

 Lucie Hašková
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{ Z JEDNÁNÍ ZO  }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 20. KVĚTNA 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:

•	Výkup a uzavření Kupní smlouvy na poze- 
mek parc. č. st. 2581, zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 143 m2, jehož součástí je ob-
jekt č.p. 524, občanská vybavenost a pozem-
ku parc. č. 80/30, ostatní plocha o výměře 
97 m2 na základě Smlouvy o smlouvě budou- 
cí o uzavření kupní smlouvy ze dne 2. červ- 
na 2014. Celková částka činí 5 200 000 Kč. 

•	Výkup a uzavření kupní smlouvy na pozemek 
parc. č. st. 2326, zastavěná plocha o výměře 
89 m2, jehož součástí je objekt č.p. 303,ro- 
dinný dům. Celková částka činí 450 000 Kč. 

•	Prodej pozemku p.č. 73/44, zahrada, o výmě- 
ře 654 m2, pozemku parc. st. 793, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, se stav-
bou objektu č.ev. 772, který není součástí 
pozemku. Celková cena činí 846 000 Kč. 

•	Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří- 
zení věcného břemene a dohodu o umís-
tění č. IV-12-6023963/VB/01 Hradištko- 
kNN, SS100 se společností ČEZ Distribu-
ce, a.s. za účelem umístění stavby zařízení 
distribuční soustavy – kabel NN. 

•	Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-6002554/1 se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. týkající se 
pozemků p.č. 90/5 a 91/28, za účelem umís-
tění stavby zařízení distribuční soustavy – 
kabel NN. 

•	Uzavření smlouvy o zřízení věcného bře- 
mene – služebnosti č. IP-12-6011813/1 se  
společností ČEZ Distribuce, a. s. týkající se 
pozemku parc.č. 351/89 za účelem umístě- 
ní stavby zařízení distribuční soustavy – 
kabel NN. 

•	Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří- 
zení služebnosti se společností Česká tele-
komunikační infrastruktura a.s. týkající se 
pozemku parc.č. 824/11 za účelem umístě-
ní komunikační sítě. 

•	Výsledek výběrového řízení zadávaného ja- 
ko veřejná zakázka malého rozsahu pod ná- 
zvem „Hradištko – Chodník II. etapa“, ve 
kterém byla komisí vybrána společnost MA- 
RIVO SERVIS s.r.o. s nabídkovou cenou 
1 764 115,51 Kč bez DPH.

•	Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo  
č. 10410051 se společností ČEZ Energetic- 
ké služby, s.r.o. týkající se provozování za-
řízení veřejného osvětlení. 

•	Výjimku navýšené kapacity Mateřské školy 
Hradištko pro školní rok 2019/2020 na cel-
kových 81 dětí (z původních 73 dětí).

•	Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kra- 
je, Středočeský fond kultury a obnovy pa-
mátek, tematické zadání Obnova památek 
ve výši 500 000 Kč na rekonstrukci zámku.

•	Rozpočtovou změnu č. 02/2019, kterou se 
zvyšují rozpočtové příjmy o částku 2 114 
tisíc Kč na celkových 75 992 tisíc Kč a roz-
počtové výdaje se zvyšují o částku 10 365 ti-
síc Kč na celkových 82 250 tisíc Kč po pro-
vedené rozpočtové změně.

•	Nevyhlášení konkursního řízení na pozici ře- 
ditele/ředitelky Mateřská škola Hradištko.

•	Přijetí finančního daru zřízenou příspěv-
kovou organizací Mateřská škola Hradišt-
ko jako obdarovaného od Spolku mateřské 
školy Hradištko a uzavření darovací smlouvy 
na finanční dar ve výši 55 539 Kč na pořízení 
lanové pyramidy.

•	Zadávací dokumentaci včetně závazného 
znění smlouvy o dílo pro vyhlášení výběro-
vého řízení na zhotovitele stavby „Hradišt-
ko – lokalita Nade Vsí, tlaková kanalizace 
– napojení na ČOV Pikovice“ s předpoklá-
danou cenou 56 599 411 Kč bez DPH.

•	Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kul- 
tury na projekt „Modernizace knihovního 
systému a zavedení půjčování e-knih“. Obec 
souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 34,2 % 
z celkových nákladů na projekt, které činí 
37 992 Kč. 

•	Místo a čas pro konání slavnostních obřadů, 
zejména pak sňatkových obřadů: obřadní síň 
v budově zámku, č.p. 1, čas pro uzavírání 
sňatků: pátky 13.00 – 15.00 hodin, sobo-
ty od 10.00 do 13.00 hodin s účinností od 
1. 6. 2019. Sňatečný obřad je možné usku-
tečnit v obřadní síni také v jiném čase, stej-
ně tak i na jiném vhodném místě ve svém 
správním obvodu, přičemž při občanském 
sňatku se jiné místo a čas povolují dle § 12 
zák. č. 301/2000 Sb. (o matrikách). Správ-
ní poplatek za vyhovění těmto žádostem je 
1 000 Kč dle položky 12 c) Sazebníku, pří-
lohy zákona č. 634/2004 Sb. (o správních 
poplatcích).

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Informaci místostarosty obce o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze 
strany Krajského úřadu Středočeského kraje. 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Informaci místostarosty obce o zvýšení po-
platku za  školní družinu ZŠ Hradištko od   
1. září 2019. Výše poplatku bude 1 500 Kč 
za pololetí pro všechny přihlášené děti.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 20. ČERVNA 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:

•	Výkup a uzavření Kupních smluv na stavby 
bez čp/če, garáže, postavené na parcelách 
st. 1955, 1962 a 1967. Jednotlivé částky činí 
43 000, 58 000 a 55 000 Kč. 

•	Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IP-12-6012088/1 se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. týkající se 
pozemku p.č. 626/1 za  účelem umístění 
stavby zařízení distribuční soustavy – ka-
bel NN. 

•	Výpovědi podnájemních smluv o podná- 
jmech bytů v č.p. 524 na adrese Sportovní, 
Hradištko všem podnájemcům a uzavření 
nájemních smluv s nájemci s dobou nájmu 
na dobu určitou do 31. prosince 2019, výše 
nájemného a služeb bude zachována. 

•	Neinvestiční transfer neziskové organiza-
ci Spolku Daveláček pro rok 2019 ve výši 
18 000 Kč.

•	Neinvestiční transfer neziskové organiza-
ci Farní charita Starý Knín pro rok 2019 
ve výši 13 000 Kč.

•	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru 
č. 10101/18/LCD ze dne 20. 7. 2018 s Čes-
kou spořitelnou, a.s. 

•	Rozpočtovou změnu č. 03/2019, kterou se 
zvyšují rozpočtové výdaje o částku 631 tisíc 
Kč na celkových 82 881 tisíc Kč po prove-
dené rozpočtové změně.

•	Závěrečný účet obce Hradištko za rok 2018, 
kdy celkové konsolidované příjmy činily 
52 575 tisíc Kč, celkové konsolidované vý-
daje 76 210 tisíc Kč a výsledek hospodaření 
za rok 2018 bez výhrad. Při přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2018 nebyly zjiš-
těny chyby, nedostatky a rizika.

•	Účetní závěrku obce Hradištko za rok 2018 
dle účetních výkazů sestavených k rozva-
hovému dni 31. 12. 2018. Nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky.

•	Účetní závěrku zřízené příspěvkové organi-
zace Mateřská škola Hradištko za rok 2018 
dle účetních výkazů sestavených k rozva-
hovému dni 31. 12. 2018. Nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. Výsledkem hospodaře-

ní za rok 2018 byla ztráta ve výši 218,81 Kč. 
Tato ztráta bude uhrazena z  rezervního 
fondu, tvořeného ze zlepšeného hospodář-
ského výsledku z minulých let.

•	Účetní závěrku zřízené příspěvkové orga- 
nizace Základní škola Hradištko za rok 2018 
dle účetních výkazů sestavených k  roz- 
vahovému dni 31. 12. 2018. Nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. Výsledkem hospodaře-
ní za rok 2018 byl zisk ve výši 15 949,80 Kč 
a určuje ho v plné výši k dotaci do rezerv-
ního fondu, tvořeného ze zlepšeného hos-
podářského výsledku.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
•	Informaci starostky obce o vyhlášení výbě-

rového řízení na zhotovitele stavby „Hra-
dištko – lokalita Nade Vsí, tlaková kanali-
zace – napojení na ČOV Pikovice“.

•	Informaci místostarosty obce o rušení spo-
lečnosti Adarman s.r.o.,  likvidací, s tím že 
dnem vstupu společnosti do likvidace je 31. 
květen 2019. Likvidátorem společnosti byl 
3. října 2018 zvolen pan Tomáš Pipota.
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PŘIPRAVOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 
– VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍŤ
Tato informace se týká především těch, kteří se již několik let obrací na obec se žádostí 
o možnost napojení na veřejnou vodovodní a kanalizační infrastrukturu. Bohužel, ne-
jen finanční možnosti obce neumožňují realizaci všech projektů najednou.

Postupně se tedy pracuje na prodloužení sítí 
do  jednotlivých lokalit, kde dosud nejsou. 
Přestože jsou některé již k realizaci připrave-
né, nelze je v letošním roce uskutečnit. Jedná 
se zejména o lokalitu s místopisným názvem 
Vojtěška a dále prodloužení sítí v Pikovicích 
v  lokalitě Na Holém kopci a v ulici Horní 
a prodloužení sítí vody a kanalizace do loka-
lity Pod Zavíračkou. V projektové přípravě je 
také prodloužení vodovodní sítě do lokality 
na Šlemíně – směr Mandát. Bohužel, tyto lo-
kality čítají převážně rekreační objekty, což 
neumožňuje požádat o podporu financování 
z jakéhokoliv dotačního titulu, a tím je pak 
i samotná realizace náročnější.   
Na podzim nás čeká zahájení výstavby ka-
nalizace v lokalitě Nade Vsí. Tato investice, 
na kterou nyní probíhá výběrové řízení, bude 
realizována díky podpoře z finančních pro-
středků OPŽP. Obec však i s touto podporou 

bude z vlastních zdrojů hradit nemalou část 
celkových nákladů. Po ukončení výběrového 
řízení, kdy bude upřesněn i termín zaháje-
ní realizace a harmonogram prací, budeme 
vlastníky dotčených nemovitostí o všech 
podrobnostech písemně informovat. Rádi 
bychom v  letošním roce zahájili výstavbu 
hlavních kanalizačních větví v  komunika-
cích, v příštím roce budeme realizovat jed-
notlivé přípojky.  
Současně pracujeme na projektové přípravě 
na výstavbu kanalizace i ve zbývajících čás-
tech obce. Projekt bude rozdělený na další 
dvě etapy včetně samostatné čistírny odpad-
ních vod u Mandátu. Tento proces bude tr-
vat zcela jistě několik následujících let, nejen 
z důvodů nutnosti řešení majetkoprávních 
vztahů, ale také kvůli zajištění dostatečných 
finančních prostředků.  

Text: IVETA MYŠKOVÁ

AKTUÁLNĚ O STAVBĚ ŠKOLY
Přístavbu a  nástavbu na  staré budově základní školy Hradištko realizuje společnost 
ACG Real, s.r.o. Prostory staré budovy byly vystěhovány již koncem března. Staveniště 
jsme v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo předali 1. dubna 2019. 

Jako první došlo ke zbourání chodby u hlav-
ní silnice a střechy nad starou budovou. Při 
tom bylo zjištěno, že je v místě rozšířeného 
základu přístavby telekomunikační kabel, 
který jsme museli nechat přeložit. Kompli-
kace a zdržení si vyžádala změna řešení pro-
vedení ztužujícího věnce stropní konstrukce. 
U té bylo po odkrytí zjištěno různorodé a ne 
vždy správně provedené uložení stropních 
nosníků. Toto bylo nezbytně nutné opravit 

a  upravit tak, aby bylo možno pokračovat 
v pracích na nástavbě. Stavba se tímto zdržela 
o několik týdnů. Pro nás je to nemilá zpráva, 
ale každý, kdo rekonstruoval starý objekt, 
ví, že takové situace mohou nastat, i  když 
se snažíte sebevíce připravit. Aktualizovaný 
harmonogram bude v  průběhu prázdnin 
upřesněn a odsouhlasen. Kvůli zpoždění nám 
bude od září 2019 chybět jedna kmenová tří-
da (odchází jedna třída deváťáků a prvňáčci 
potřebují dvě třídy). Zřejmě využijeme další 
prostory v zámku, nabízí se využití obřadní 
síně po dobu nezbytně nutnou, což se zdá 
jako provozně a organizačně nejjednodušší 
řešení, které je však ještě potřeba ověřit a po-
tvrdit.
Začali jsme čerpat dotaci od  Ministerstva 
financí ČR, z  těchto prostředků přednost-
ně platíme měsíční fakturaci zhotoviteli, 
abychom splnili podmínku ministerstva 
vyčerpat finance v tomto kalendářním roce. 
Měsíční soupis prací je vždy kontrolován 
a odsouhlasen technickým dozorem inves-
tora.
Kontrolní dny probíhají na  stavbě každý 
čtvrtek. Obec má svůj technický dozor v oso-
bě Ing. Davida Ladmana, Ph.D., autorský do-
zor zajišťuje Ing. Petr Dražan. Dále se kon-
trolních dní mimo zhotovitele ještě účastní 
ředitel ZŠ Hradištko Mgr.  Ondřej Hynek, 
starostka obce Radka Svobodová a také To-
máš Hoznourek, který byl za obec přítomen 

u staveb ZŠ v roce 2012 a 2016. Tento tým 
operativně řeší vzniklé problémy tak, aby se 
stavba povedla.

Text: TOMÁŠ PIPOTA 
a RADKA SVOBODOVÁ; 

foto: Ondřej Hynek

DŮVODY KOUPĚ 
nemovitostí čp. 524 a 303
Na  veřejném zasedání dne 20. května 2019 
zastupitelstvo odhlasovalo koupi bytového 
domu čp. 524 a  dále objektu čp. 303, kte- 
rý donedávna sloužil jako second-hand. Rádi 
bychom podrobněji vysvětlili důvody naše-
ho rozhodnutí.
V roce 2014 naše obec řešila několik problé-
mů. V rámci sporů s KKP stěhování ze zám-
ku a nedostatečnou kapacitu v MŠ Hradištko. 
Obec tak uzavřela nájemní smlouvu s panem 
Lubomírem Klusem na objekt č.p. 524. Smlou-
va byla uzavřena na pevné období červen 2014 
až květen 2019 za částku 26 000 Kč měsíčně. 
Objekt čp. 524 představuje 4 bytové jednotky. 
Do jedné bytové jednotky jsme v roce 2014 
přestěhovali knihovnu ze zámku, do  další 
jsme přestěhovali nájemce z objektu MŠ. Pro 
knihovnu jsme v roce 2015 našli lepší prosto-
ry. Aktuálně obývají č.p. 524 čtyři nájemníci, 
ve dvou případech se jedná o učitelský byt.
Zároveň byla k  č.p. 524 uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy 
na částku 5 200 000 Kč. Pokud by obec kupní 
smlouvu neuzavřela, byla dle smlouvy povin-
na zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč. 
Porovnali jsme ceny nemovitosti a cen, za jaké 
se prodávají nemovitosti na Hradištku a v oko- 
lí. V rámci celého zastupitelstva jsme došli ke 
shodě, že jde pro obec o výhodnou investici, 
rozhodně výhodnější než zaplatit smluvní po-
kutu. Finanční situace obci dovolila koupi to-
hoto objektu, pro nákup byly použity finance 
našetřené z minulých let. Zda si obec všechny 
byty nechá ve svém vlastnictví, nebo některé 
prodá, aby se investované peníze vrátily, bude 
předmětem dalších diskusí také s  ohledem 
na posouzení finanční náročnosti dalších in-
vestic, především kanalizace Nade vsí. Zastu-
pitelstvo nyní vypovědělo podnájemní smlou-
vy a uzavřelo nové nájemní smlouvy na dobu 
určitou do konce tohoto roku.
Ke koupi č.p. 303 vedl zastupitelstvo jedno-
duchý fakt. Považujeme scelení vlastnictví 
středu naší obce jako důležitou investici 
do budoucna. Při plánování využití středu 
Hradištka pak nebude obec omezena vlast-
nictvím pozemků. Příležitost koupě č.p. 303 
byla nyní, v dalších letech by zřejmě nepřišla. 
Cena byla stanovena znaleckým posudkem. 
Vyhlášení záměru pronájmu tohoto objektu 
bude předmětem jednání na nejbližším ve-
řejném zasedání zastupitelstva.

Text: TOMÁŠ PIPOTA, místostarosta obce
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A ZASE TY ODPADY
Na  začátku letošního roku jsem nastoupil na  obecní úřad a  to zrovna v  době, kdy se 
připravuje změna zákona o odpadech, který klade důraz na snížení množství nevytří-
děných složek odpadu a  zároveň velmi výrazně zvedá poplatky za  ukládání odpadu 
na skládky.
Nezdá se to, ale odpadové hospodářství i tak 
malé obce, jako je Hradištko, je vcelku složitá 
a obsáhlá kapitola. Systém nakládání s odpa-
dy v obci máme docela dobře nastavený, ale 
myslím si, že je co dohánět. I za tu krátkou 
dobu, co zde působím, jsem se setkal s řa-
dou nešvarů a chyb v nakládání s odpady, jak 
u občanů trvale zde žijících, tak u majitelů re-
kreačních objektů a v neposlední řadě u osob 
podnikajících v katastru obce.
V řadě případů je problém pouze v neinfor-
movanosti občanů o tom, jak jimi produko-
vaný odpad likvidovat. Z tohoto důvodu jsme 
do  minulého Zpravodaje vložili základní 
informaci o tom, jak odpady třídit, a přede-
vším, jak využívat sběrný dvůr. Proč je vů-
bec důležité odpady třídit? Samozřejmostí 
je ekologický aspekt. My se však tentokrát 
zaměříme na ekonomickou stránku třídění.

Jak třídíme
Pro mě samotného bylo překvapením, jak 

vysoké jsou náklady na  likvidaci odpadů 
v obci. Za loňský rok bylo vyprodukováno 
1 338 440 kg odpadu a celkové náklady na li-
kvidaci tohoto množství jsou 3 800 000 Kč. 
Z  toho zdaleka největší množství, a  to 
876 000 kg, tvořil směsný komunální odpad, 
tedy ten, který z popelnic a kontejnerů jde 
na  skládku. 303  360 kg byla stavební suť, 
pneumatiky a nebezpečný odpad. A „pou-
ze“ 159 080 kg bylo vytříděného odpadu. To 
je způsobeno nezájmem řady občanů o tří-
dění, a to z velké části majitelů rekreačních 
objektů.
Na druhou stranu je třeba říct, že množství 
vytříděného odpadu také není zanedbatelné 
(159 080 kg), o čemž svědčí finanční odmě-
na od  společnosti EKO-KOM, která činila 
za rok 2018 částku ve výši 330 000 Kč. Prodej 
železa ze sběrného dvora vynesl 70 000 Kč. 
A naopak – kolik obec vybrala od občanů, 
chatařů a podnikatelů za odpady? Krásných 
2 738 422 Kč. Kolik obec doplácela za občany, 
chataře a podnikatele? „Jen“ 1 061 578 Kč.
Z mého pohledu jsou pouze dvě cesty, jak ná-
klady obce snížit. Buď populární zvýšení po-
platku za odpady, nebo zodpovědný přístup 
nás všech při produkci a likvidaci odpadů.
Produkci odpadů je možné snížit rozumným 
přístupem k pořizování si nových věcí a ná-
sledného se zbavování starých. Řada spotře-
bičů, nábytku, hraček, oděvů a dalších věcí, 
kterých se chcete zbavit, se může ještě někomu 
hodit. Zkuste je proto nabídnout formou in-
zerce, než je odložíte jako odpad. U potravin, 
které nám výrobci nabízejí v plastových oba-
lech, je řešením nákup větších balení daného 

zboží. U bioodpadu je jasnou volbou kompos-
tování, problémem může být posekaná tráva, 
která v kompostérech spíš hnije. Řešením je 
sekání bez posběru, kdy posekaná tráva slouží 
jako zelené hnojivo vašeho trávníku.

Pár užitečných rad
Likvidace odpadů je jednoduchá, všechno 
z domácnosti nacpu do popelnice, a když se 
to nevejde, rozvezu to do kontejnerů po obci. 
A nebo jinak. Jak to dělám já. Nejsem žádný 
ekoterorista, ale prostě třídím. Proč? Protože 
mě to baví. Jak? Prostě tak: Jako každý mám 
u baráku 120 l popelnici. Co do ní dávám? 
Skoro nic! Proč? Protože vlastně není co!!! 
Veškeré plasty, a to nejenom PET lahve, ale 
i plastové sáčky, obaly od potravin, lahvičky 
od šamponů, ale i kartáčky na zuby atd. uklá-
dám do pytle na plasty. Papír, a to nejsou jen 
noviny a reklamní letáky, ale také krabičky 

od lentilek, od tamponů a od cigaret a vlastně 
od všeho, co není v plastu, dávám do krabi-
ce nebo papírové tašky. Sklo, a  to opravdu 
všechno, protože i sklenička od majolky je 
skleněná, ne jenom láhev od šnapsu a vína, 
dám do  krabice nebo pytle. Kovové obaly, 
jako plechovky od kočičího žrádla, paštik, 
rajského protlaku, plechovky od  piva, li-
monád, energeťáku a plechovky od kaviáru 
dávám do krabice nebo tašky. Odpad z ku-
chyně, to je oříšek – biologicky rozložitelný 
odpad sypu do kompostéru, olej po smažení 
lososa, telecích řízků a žabích stehýnek pře-
liju do PET lahve a skořápky od křepelčích 
a  slepičích vajíček a  suché pečivo dávám 
nejmenované chovatelce drůbeže a ona nám 
za to prodá skvělá biovajíčka za rozumnou 
cenu. Jo a občas králíka. A když jsme u kom-
postéru – do něj dávám kromě zahradního 
odpadu také roličky od  toaletního papíru 
a papírových utěrek, použité papírové kapes-

níky a popel z krbu. Obuv a oblečení, z které-
ho jsme doma vyrostli, anebo se nám už nelí-
bí, protože vyšlo z módy a Versace má novou 
kolekci, a také ostatní textil a prostě všechny 
hadry dám do tašky. Vybité baterie, prasklé 
žárovky, drobné nefunkční elektro zařízení, 
jako je třeba holící strojek, fén, mobilní te-
lefon, nebo jiné doslouživší tělu prospěšné 
zařízení ukládám do krabice ve sklepě. 
Tak jsem celý týden plnil tašky a krabice a je 
tu konečně sobota. Po snídani si uvařím kafe, 
zapálím si startku a jdu na to. Zavážu pytle, 
zavřu krabice a nacpu to do auta. Dorazím 
kafe, lógr vyleju do kompostu, do prázdné 
popelnice típnu vajgla a vyrazím do sběrné-
ho dvora. Tam mě milá obsluha navede k jed-
notlivým kontejnerům, aby mé celotýdenní 
snažení nepřišlo vniveč, prohodí se mnou 
pár vřelých vět a já odjíždím s pocitem, že 
jsem udělal zase jednou něco správně.
A  ještě zpět k  odměně za  třídění odpadu. 
Společnost EKO-KOM nám každý kvartál 
posílá finanční odměnu za množství vytří-

děného odpadu. Tyto finanční prostředky 
využijeme na nákup nových kontejnerů, od-
padkových košů a postupnou úpravu kontej-
nerových stání. Z toho vyplývá, že čím více 
vytřídíte, tím méně platíme za skládkování 
odpadu a ještě dostaneme finanční prostřed-
ky na odpadové hospodářství.
A nebojte se zeptat, kam s vaším odpadem, 
rád vám poradím.

Text: JIŘÍ AUTERSKÝ, pracovník OÚ

Takhle bychom si přáli, aby to u nás vypadalo 
(www.rudikov.cz).

Popelnice po Velikonocích
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Navýšení kapacity mateřské školy na školní rok 2019/2020
Na podzim roku 2018 obec zažádala o navýšení kapacity mateřské školy z původních 
73 dětí na 81 dětí, hygiena tuto výjimku povolila, obec kompenzovala zvýšené provozní 
náklady a ztížené pracovní podmínky učitelkám MŠ finanční částkou 20 000 Kč měsíčně.  
Před zápisem dětí do mateřské školy na škol-
ní rok 2019/2020 jsme opět řešili navýšení 
kapacity. Projekt na přístavbu školky, které 
připravovalo minulé zastupitelstvo, není re-
alizovatelný z důvodu financování – odhady 
na projekt rozšíření kapacity MŠ jsou ve výši 
cca 45 mil. Kč včetně DPH, možná dotace 
z dotačního programu MFČR je maximálně 
20 mil. Kč s vyčerpáním v roce 2019. K tomu 
zastupitelstvo přehodnotilo řešení kuchyně 
pro ZŠ rozšířením stávající kuchyně v budo-

vě školky. Jako lepší variantu vidíme stavbu 
kuchyně s  jídelnou v  těsné blízkosti školy, 
a  to na místě, kde stojí špýchar. Převážení 
obědů je časově i personálně náročné.
Návrh na řešení kapacity MŠ pro školní rok 
2019/2020 je opětovné navýšení míst z původ-
ních 73 dětí na 81 dětí. Byla podána žádost 
o  udělení výjimky na  hygienickou stanici, 
která vydala souhlasné rozhodnutí. Nechtěli 
bychom však, aby se z výjimky stalo pravidlo. 
Než však dojde k rozšíření mateřské školy pří-

stavbou, budeme se snažit najít i jiné možnosti 
řešení. Jako nejpravděpodobnější se nyní jeví 
zřízení nultého ročníku v základní škole. 

Text: TOMÁŠ PIPOTA;
 foto: Rudolf Zděnek

VLAKOVÁ ZASTÁVKA SE DOČKÁ PROMĚNY
Ačkoli se nádražní budova na železniční zastávce Petrov u Prahy nenachází v katastru 
naší obce, bereme ji tak trochu za svou a její osud nám není lhostejný. Až do šedesátých 
let minulého století se zastávka jmenovala Pikovice a právě z Pikovic míří většina těch, 
kteří vlakové spojení využívají.

Nádražní budova byla postavena ve třicátých 
letech a sloužila jako restaurace, kterou pro-
vozovala rodina Maškova. Původně dvou-
patrová budova byla později z  velké části 
ubourána. Poslední opravy se dočkala kolem 
roku 2007, okamžitě se však stala opět ter-
čem sprejerů a vandalů. Po vydatných deštích 
v červnu letošního roku se propadla střecha 
budovy. Havarijní stav uspíšil rozhodnutí 
o  její demolici, která by měla proběhnout 

v průběhu léta. Dřevěná konstrukce střechy 
bude odvážena v nočních hodinách, kdy ne-
jedou vlakové spoje, suť bude deponována 
na místě a odvezena na podzim při výluce 
vlaků z  důvodu jiných plánovaných prací.   
Protože se starostce R. Svobodové návrh 
na novou zastávku zdál nevzhledný, oslovila 
místní architekty, zda by se nechtěli ujmout 
tvorby návrhu. Zadání bylo striktní – mon-
tovaná konstrukce daných rozměrů, střecha 

z vlnitého plechu, omezený rozpočet a ter-
mín odevzdání návrhu během pár dní. Reak-
ce architektů a jejich práce bez nároku na ho-
norář byla blesková. Z několika předložených 
variant vybrala Správa železniční dopravní 
cesty návrh architekta Jakuba Loučky. Jeho 
podoba ještě musela být upravena k dosažení 
co nejmenší nutnosti údržby, např. požada-
vek na výměnu dřevěných prvků za plastové. 
Vybraný návrh zaujme hravými detaily – oži-
vením přední plechové stěny mapou trasy 
Posázavského pacifiku a motivem pádla.

Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ

STRUČNĚ Z ÚŘADU: ŽÁDOSTI, VÝZVY, PODĚKOVÁNÍ
• Žádáme občany a  především majitele rekreačních objektů, aby 

důsledně třídili odpad a využívali sběrný dvůr na Brunšově. Prosí-
me, aby vytříděný odpad ukládali do kontejnerů k tomu určených 
a nenechávali odpad mimo sběrné nádoby. V případě nevytříděné-
ho komunálního odpadu jde o porušení obecně závazné vyhlášky 
o odpadech a zákona o odpadech. Při prokázání původce nevytří-
děného odpadu bude postupováno v souladu s platnou legislativou 
a bude vyměřena pokuta. Jeden takový případ jsme už byli nuceni 
tímto způsobem řešit.

• Prosíme o spolupráci při probíhajících odečtech vody, zpřístupně-
ní vodovodních šachet s vodoměry a v případě nezastižení v den 
odečtu zaslání stavu vodoměru formou SMS nebo e-mailem na  
odecty@hradistko.cz.

• Připomínáme občanům, že v neděli od 12 hodin platí zákaz provo-
zování hlučných činností (sekání, řezání apod.).

• Najdete-li zatoulaného psa, kontaktujte pracovníka OÚ J. Auter-
ského na tel. 702 416 872. Pes bude umístěn do odchytového kotce 

ve sběrném dvoře na Brunšově. Mějte však na paměti, že ne každý 
pes, který volně pobíhá po obci, je ztracený!

• Žádáme občany, aby nadále zasílali souhlasy s elektronickým zasí-
láním dokladů, z ekonomických důvodů preferujeme e-mailovou 
komunikaci. Zaslané elektronické faktury je i pak nadále možné 
platit hotově na podatelně obecního úřadu.

• Vyzýváme k odstranění odstavených a nepojízdných vozidel a au-
tovraků z komunikací a veřejných prostranství.

• Děkujeme hasičům za zajištění pouťové zábavy. I přes nepřízeň po-
časí a výpadek dodávky elektřiny se jim podařilo zajistit náhradní 
zdroje a zábava nakonec mohla pokračovat. 

• K 30. 6. 2019 odchází do důchodu zaměstnanec obce pan Milan Vála. 
Rádi bychom mu poděkovali za jeho dlouholetou činnost pro obec 
a do dalších let přejeme zejména pevné zdraví.

Za kolektiv pracovníků OÚ Hradištko 
Radka Svobodová, starostka

Vybraný návrh Ing. arch. Jakuba Loučky
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ZÁVODNÍ REKREACE ROH
Během letních měsíců si mnozí z  nás vzpomenou, kam jsme jezdili na  prázdniny v  dětství 
nebo na dovolenou v mládí. Několik vyslechnutých vzpomínek na pionýrské tábory a na hro-
madné rekreace ROH mě přivedly k  myšlence zmapovat rekreační objekty na  území naší 
obce, které v minulosti sloužily pro trávení podnikové dovolené.

Rekreace za minulého režimu měla přispívat 
k odpočinku, upevnění zdraví a posílení pra-
covní schopnosti. Ideálním místem pobytu 
mělo být v přímém kontaktu s přírodou. Láz-
ně a zotavovny, které před druhou světovou 
válkou sloužily především majetnějším vrst-

vám společnosti, byly po roce 1945 zabrány 
v důsledku odsunu německého obyvatelstva 
nebo znárodněny a  zpřístupněny dělnické 
třídě. Rekreace organizovalo Revoluční od-
borové hnutí (ROH) a pracující se jich mohli 
zúčastnit na základě přiděleného poukazu, 
který získávali jako odměnu za  vynikající 
práci.
Podnikové rekreace organizovaly základ-
ní odborové organizace a  závodní výbory 
ROH a zúčastnit se jí mohli pouze zaměst-
nanci daného podniku. K  rekreačním po-
bytům se využívaly objekty a zařízení, které 
podniky pořizovaly ze svých vlastních pro-
středků a příspěvků do podnikového fondu 
od pracujících, případně z financí získaných 
z brigád. Nejčastěji se jednalo o chaty, sruby 
a stanové tábory. Areály byly vybavené spor-
tovišti, bazénem a  společenskou místností 

s televizí, neboť důraz byl kladen především 
na kulturní a sportovní využití volného času.
Každoroční pobyt ve stále stejném rekreač- 
ním zařízení měl své výhody i  nevýhody. 
Rekreanti se zde mohli cítit jako doma, zá-
roveň však vnímali omezené možnosti svých 
dovolených. Trávit dovolenou se svými kole-
gy z práce mohlo být rovněž posuzováno ze 
dvou úhlů pohledu. Na jednu stranu se vy-
tvářely skupinky spřátelených rodin, jejichž 
přátelství mohlo trvat dlouhé roky, u někoho 
pobyt s kolegy nejen v práci, ale i na dovole-
né mohl vést k ponorkové nemoci.

Pionýrské tábory

Pro zajištění ozdravného pobytu dětí pořáda-
la odborová rekreace ROH pionýrské tábory, 
které trvaly obvykle tři týdny a byly určeny 
pro děti od 7 do 14 let. Denní táborové řády 
byly pro všechny pionýrské tábory ROH 
stejné. Režim dne sestával z budíčku, ranní 
hygieny, rozcvičky, snídaně, nástupu, dopo-
ledního programu, oběda, odpoledního pro-
gramu, večeře a večerky. Volba dopoledních 
a odpoledních aktivit byla v režii vedoucích 
a velmi záleželo na jejich schopnostech, jak 
udělat pro děti tábor co nejzajímavější. Děti 
se bavily různými hrami, soutěžemi, celo-
táborovými akcemi, výlety do okolí včetně 
putovních dvoudenních pochodů. Nechy-
běla ani noční bojovka. Děti se kromě her 
zúčastňovaly i veřejně prospěšných prací. Po-
chopitelnou činností se jeví úklid společných 
táborových prostor, děti však pracovaly i pro 
blaho vesnice, kde se tábor konal – pomáhaly 
při úpravě cest nebo při sbírání mandelinky 
bramborové. Vedoucí tábora vybírali vhodné 

cíle výletů, mezi hojně navštěvovaná místa 
patřily traktorové stanice, JZD, továrny, 
sklárny nebo státní statky.
Rozvoj dětských táborů vycházel vstříc po-
třebám pracujících rodičů a  zároveň po-
třebám vládnoucí komunistické strany pro 
ideový vliv na mládež nenucenou formou. 
Tábory neměly sloužit pouze k prázdnému 
vyplnění letních měsíců, ale také k utužování 
zdraví dětí, zvykání na život v organizova-
ném kolektivu a ke kladnému vztahu k fyzic-
ké práci. Při výběru dětí na tábor se přihlíželo 
na to, zda mají i jinou možnost zotavení, dále 
k výsledkům a chování ve škole, zdravotnímu 
stavu a iniciativě v pionýrské organizaci. Po-
suzovalo se i řádné členství a plnění povin-
ností rodičů v odborové organizaci. Po roce 
1955 začaly pořádat letní tábory jednotlivé 
podniky pro děti svých zaměstnanců, což se 
stalo hlavním kritériem výběru dětí a dostat 
dítě na tábor už nebylo jen pro vyvolené. Ne-
výhodou bylo, že se na táboře nesešly děti ze 
školy, ale děti, které se navzájem neznaly. Pro 
některé z nich byl dlouhý pobyt bez rodičů 
s  cizími dětmi i  vedoucími trpkou zkuše-
ností, na kterou mají dodnes spíše negativní 
vzpomínky.

Zdroj: 
Kafková, Věra: Československé odborové re-
kreace ROH v  letech 1945 až 1989. Praha, 
2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 
Fakulta humanitních studií.

Čornejová, Alžběta: Odborové rekreace v Čes-
koslovensku v 50. a 60. letech 20. století. Pra-
ha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlo-
va, Pedagogická fakulta.
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Rekreační zařízení ROH 
NA HRADIŠTKU

Na území naší obce se nacházelo několik míst pro pořádání letních pionýrských táborů 
a podnikových dovolených. Zařízení byla v majetku státních podniků, které je buď kou-
pily, nebo na zakoupeném pozemku na vlastní náklady vybudovaly. 

Údržba areálu probíhala ve většině případů 
svépomocí formou brigád zaměstnanců. 
Na místní národní výbor podniky posílaly 
žádosti o zřízení nebo vyčištění studny, vý-
stavbu chatek nebo zřízení elektrické pří-
pojky. Pátrání po těch, kteří zde v minulosti 
trávili dovolenou, je dnes už složité. Původní 
podniky byly zprivatizovány a žádosti o bliž-
ší informace zaslané firmám, které na jejich 
činnost navázaly, zůstaly ve většině případů 
bez odezvy.

Rekreační zařízení Hefa
Jedno z  nejstarších rekreačních zařízení 
se nacházelo v ulici K Dubí a bylo zřízeno 
v objektu, který za 2. světové války postavi-
li němečtí okupanti. Pozemek pod stavbou 
patřil manželům Tošnarovým a v roce 1949 
byl znárodněn a prodán za 137 444 Kčs fir-
mě Hefa (Hejduk a Faix) sídlící v Praze-Vy-
sočanech a zabývající se výrobou moderních 
čerpadel. 
V objektu se nacházelo 19 pokojů s kapaci-
tou 47 lůžek, dále kuchyň, dílna a klubovna. 
V areálu bylo rekreantům k dispozici brouzda- 
liště, pískoviště, hřiště na volejbal, houpačka 
a kolotoč.
V roce 1980 se majitelem rekreačního zaří-
zení stal podnik ČKD Žandov, který pláno-
val rekonstrukci objektu a výstavbu chatek. 
Žádost byla zamítnuta pro nedostatek vody 
a  stavební uzávěru. Podnik využíval areál 
pouze pro pořádání letních pionýrských 
táborů. Jednalo se o  14denní hvězdicový 
putovní tábor ROH ve  třech bězích po  36 
dětech zaměstnanců podniku. 
Na tábor sem pravidelně od svých osmi let 
jezdil i  Zbyněk Šlechta z  Žandova, v  roce 

1990, kdy se konal tábor naposledy, zde půso-
bil jako vedoucí oddílu. „Bydleli jsme ve sta-
nech, zázemí bylo v  budově po  Němcích 
a v areálu se nacházel malý bazén. Chodili 
jsme se koupat na soutok, do Pikovic k mostu 
a na Slapy, a to buď pěšky nebo parníkem. 
Na výlet jsme jezdili do Prahy nebo na Ko-
nopiště. Nezapomenu ani na noční bojovku 
kolem transformátoru.“
Zbyněk Polák, který nám poslal několik na-
skenovaných stránek táborové kroniky, za-
vzpomínal na pravidelnou úvodní aktivitu 
po příjezdu do tábora. „Šli jsme k pomníku 
padlým směrem k Závisti a pak jsme čisti-
li les, sbírali jsme především plechovky.“ 
V  kronice je skutečně popsáno, že každý 
turnus začínal vycházkou k  pomníku, po-

ložením kytice a  uctění památky padlých 
minutou ticha. Poté následovala akce „Bron-
tosaurus“, která „měla velmi ošklivé výsledky, 
plné náruče odpadků různých druhů. Vede 
to k zamyšlení nad stavem lesů v současné 
době.“ 
Kronika je vedena od roku 1982 a je „dokla-
dem činnosti putovního pionýrského tábora, 
jsou zde zahrnuty všechny akce, které jsou 
součástí programu tábora, který vychází 
z ideové motivace schválené ÚRO“. Z jejích 
zápisů si můžeme udělat představu o tom, jak 
děti trávily na táboře čas. Jednou z nejoblíbe-
nějších činností bylo zakládání ohniště, pří-
prava jednoduchého jídla a následný úklid 
a zahlazení stop po ohništi. Časté byly spor-
tovní turnaje, a to ve vybíjené, fotbale a stol-
ním tenise, ale i originálnějšího a humorného 
ražení, např. Rallye žebřík nebo v disciplíně 
absolutní „bordel“. Oblíbeným výletním cí-
lem byla Praha, hrad Český Šternberk, slap-
ská přehrada nebo prohlídka štěchovické 
elektrárny. Nezapomenutelné chvíle nastaly 
i při několika větrných smrštích, které se tá-
borem prohnaly a poškodily konstrukce řady 
stanů. Děti přečkaly noc na připravených de-
kách v hospodářské budově.
„Spousta mých kamarádů jezdila na  tábor 
na Hradištko a dodnes na to rádi vzpomíná-
me. Mnozí z nás jsme se tam byli i podívat, 
ale pohled na  to místo je velmi žalostný,“ 
uzavírá Z. Polák. 
Po revoluci areál odkoupil soukromý vlast-
ník, objekt se stal terčem vandalů a  od  té 
doby celý areál chátrá.

Rekreace zaměstnanců „Spojů“
V chatové oblasti na Sekance se nacházelo 
na hraně ostrohu směrem k řece Sázavě re-
kreační zařízení Správy dálkových telekomu-
nikačních spojů (podnik uváděn také jako 
Montážní podnik spojů se sídlem v Praze 2). 
V  roce 1958 zde byly postaveny dřevěné 

• Pokračování na str. 8
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chatky. Jedna větší chata sloužila jako ku-
chyň, klubovna i noclehárna s osmi pokoji, 
jednalo se o typ „Sovětské dřevěné podkrov-
ní stavby“. Dalších pět chatek byly přízemní 
dřevěné nepodsklepené objekty. Po revoluci 
se majitelem rekreačního zařízení stala firma 
Instav Praha a to, že zaměstnanci využívali 
areál k rekreaci i nadále, dokládají stížnosti 
majitelů sousedních chat v souvislosti se zří-
zením bufetu, kde si rekreanti mohli kupovat 
nápoje a  jiné zboží. I po ukončení prodeje 
však nenastal v  oblasti klid, sousedé upo-
zorňovali na  nestandardní chování správ-
cové areálu a jejího druha – hlučné chování 
do pozdních hodin, volné pobíhání psů a do-
konce kácení stromů v lese v průběhu noci. 
V roce 2009 byly jednotlivé chaty prodány 
do soukromého vlastnictví.

Podniková chata Metalimex
V roce 1954 získala firma Metalimex (podnik 
zahraničního obchodu) pozemek při vstupu 
do lesa na Sekance. Její zaměstnanci zde své-
pomocí postavili podnikovou chatu. Že práce 
na stavbě nebyla jednoduchá, dokládá dopis, 
který byl zaslán na MNV Hradištko dne 13. 
srpna 1954. „V důsledku brigád na mírových 
žních přerušili naši zaměstnanci po dobu 3 
týdnů práci na stavbě podnikové chaty. Při 
příjezdu na staveniště dne 29.8. t.r. zjistili, že 
z uzamčené budovy „drůbežárny“ byly odve-
zeny svazky drátěného pletiva, které tam měl 
uskladněny MNV a šest 5metrových prken, 
určených na krov naší chaty. Pro velké množ-
ství materiálu, který tam máme uskladněný, 
nemůžeme prozatím zjistit, zda byla odci-

zena další prkna. Mimo to bylo zjištěno, že 
v poslední době byla rozbita kamením téměř 
všechna okna. Podle zjištění bylo pletivo od-
vezeno neznámým autem dne 27.8., okna 
jsou rozbíjena soustavně trempy, kteří kaž-
dou sobotu v blízkosti táboří a v noci v pod-
napilém stavu kameny okna vytloukají.“
Chata byla k rekreaci využívána až do roku 

2008, kdy byla prodána soukromému vlast-
níkovi. Letní dětské tábory zde v letech 2011 
a 2012 pořádalo Dětské centrum V Trávě. 
Nyní má objekt nové majitele a je využíván 
k trvalému bydlení. 

Rekreace Papirografie
V šedesátých letech bylo vydáno povolení ke 
stavbě čtyř chat a sociálního zařízení v dneš-
ní ulici Spojovací, později byly dostaveny 
ještě dvě chaty. Skladové prostory se nachá-
zely v nepojízdném autobusu, později byla 
jako sklad využita besídka. Té byla nakonec 
zakryta a  zazděna veranda a  vznikla zde 
společenská místnost za  účelem sledování 
televize. Areál využívali zaměstnanci podni-
ku Papirografie Praha pro rodinné rekreace. 
Jana Urbanová z  Prahy vzpomíná, že zde 

strávila dovolenou s rodiči v roce 1992, když 
jí bylo devět let. „Bydleli jsme v malé chatičce 
s kuchyňkou a jezdili jsme na výlety na lodi. 
Vybavuji si i velkou bouřku.“
V roce 2002 byla podána žádost na staveb-
ní úřad kvůli parcelaci pozemku a následný 
prodej jednotlivých chatiček zaměstnancům. 
V roce 2006 bylo několik chat odstraněno 

z důvodu napadení dřevomorkou. Areál je 
nevyužívaný a zarostlý.

Areál DP Metro
V Pikovicích se nacházelo rekreační zařízení 
na pozemku manželů Vítovcových, který jim 
byl vyvlastněn z důvodu výstavby ubytování 
pro letní hosty sousední provozovny pohos-
tinství Jednoty LSD Praha-západ, která se 
nacházela v bývalém hotelu U Salačů. Šest 
chat bylo využíváno pro účely odborové re-
kreace Dopravního podniku Metro. V roce 
1991 byly chaty demontovány a  odvezeny, 
pozemek byl od té doby nevyužívaný a za-
rostlý nálety. Později byl vrácen původním 
majitelům.
V roce 1988 si Dopravní podnik Metro ne-
chal zpracovat projekt na vybudování zázemí 
pionýrského tábora v bývalém hotelu u Sala-
čů včetně sousedního pozemku s chatička-
mi. Celý areál měl rozlohu 6 000 m2. Hotel 
měl soužit jako centrální objekt pionýrského 
tábora s kuchyní a jídelnou s kapacitou 120 
jídel. Mělo zde být ubytování pro vedoucí 
a mladší děti, starší měly být v  chatičkách 
a stanech. U Salačů by dále byla ošetřovna, 
byt správce a kanceláře. Mimo prázdnino-
vé měsíce měl areál sloužit pro podnikové 
nebo školní rekreace. První patro mělo být 
rozděleno na  šest pokojů s  kapacitou 24 
lůžek, v podkroví měly být k dispozici dva 
třílůžkové pokoje a noclehárna s osmi lůžky. 
V areálu byla navržena dvě hřiště pro míčové 
hry. K rekonstrukci vyhlášeného prvorepub-
likového hotelu U Salačů však nakonec ne-
došlo a dům dodnes stojí jako němá výčitka 
minulému režimu. Kolik už vzniklo projektů 
na jeho obnovu a přece na své další využití 
stále ještě čeká...

Smutný osud ostrova
Letní dětské tábory se dlouhá léta konaly 
i na pikovickém ostrově. Na  jaře zde vždy 
byla postavena dřevěná lávka, po  které se 
přecházelo. Ostrov byl udržovaný, byla zde 
více než stovka vzrostlých stromů. Tábořiště 

• Dokončení ze str. 7
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zahrnovalo altán, dvě dřevěné montované 
stavby, přístaviště pro loďky a suché záchody. 
V 70. letech sem na tábor jezdily hluchoněmé 
děti z Liberecka. 
V roce 1975 nedostala majitelka ostrova po-
volení k provozování tábora z hygienických 
důvodů, přesto se na ostrově objevily stany 
bez vědomí majitelky, která na tuto skuteč-
nost upozornila tehdejšího předsedu MNV 
Hradištko. Další vývoj událostí je smutnou 
a pro mladší generaci nepochopitelnou ukáz-
kou toho, jak bezohledně se tehdejší političtí 
představitelé dokázali chovat. Vedení obce 
mělo záměr ostrov odkoupit, protože ho 
chtělo zařadit do plánu budování rekreačních 
zařízení. K prodeji skutečně došlo, ale teprve 
z rozhodnutí Pozemkového úřadu o navráce-
ní pozemku rodině původní majitelky z roku 
2005 se dozvídáme o okolnostech tehdejší-
ho prodeje. Majitelka ostrov prodala pod 
nátlakem, neboť jí bylo vyhrožováno tím, 
že do svého domu dostane nepřizpůsobivé 
nájemníky, bude mít zkrácené dodávky uhlí 
nebo bude vystěhována do pohraničí. Ironií 
je také to, jak s ostrovem po koupi naložila 
obec a zda realizovala svůj záměr. To dokládá 
vzpomínka Ireny Zemanové, která do Piko-
vic jezdila od dětství: „Vybavuji si, jak to bylo 
na ostrově krásné, chodili jsme tam přes láv-
ku a rádi jsme si tam hráli. Když se mi v roce 
1977 narodil syn, na ostrově už žádné stany 
nebyly, přesunuly se do kempu. Lávka shnila 
a ostrov postupně zarostl a zpustl.“

Rekreační zařízení Katka
Nejdéle fungujícím rekreačním zařízením 
v Pikovicích byl areál nazývaný posledními 
provozovateli Katka. V roce 1964 zde bylo 
postaveno provizorní staveništní zařízení pro 
zaměstnance podniku Zemědělský stavebně 
technický rozvoj. O 13 let později byl před-
mět jeho užívání změněn na rekreační ob-
jekt, který využíval Semenářský statek Dolní 
Kralovice. V budově se nacházelo 8 pokojů, 
kuchyně, jídelna a  společenská místnost. 

V  areálu bylo dále postaveno 6 dřevěných 
chatek. O tom, že se rekreanti mohli cítit jako 
postavy ve filmu Dovolená s andělem, svědčí 
korespondence mezi vedením statku Dolní 
Kralovice a představiteli obce, kteří se do-
mlouvají na brigádnické výpomoci při stav-
bě prodejny v Pikovicích v akci Z. V areálu 
se konaly také pionýrské tábory pro téměř 
60 dětí, které zde trávily tři týdny. Po revo-
luci mělo zařízení soukromého provozo-
vatele, který měl areál v nájmu a tábory se 
zde konaly až do roku 2005. Objekt má nyní 
soukromého majitele, který budovu využívá 
k trvalému bydlení.

Rekreace pod skálou
Zájem o vlastní rekreační zařízení měl i Vý-
zkumný ústav chladicích a potravinářských 
strojů. V roce 1965 podal žádost o přidělení 
pozemku na Brunšově pod skálou. O tento 
pozemek mělo už předtím zájem několik 
občanů, ale podniková dovolená dostala 
přednost. Závodní výbor ROH měl v  plá-
nu vybudovat zde jednu větší chatu a čtyři 
menší, z těch však byla povolena pouze jed-
na. V roce 1969 byly obě chaty zkolaudovány, 
a zaměstnanci tak mohli začít areál využívat. 
K dispozici měli hygienické zařízení, volejba-
lové hřiště, pískoviště i dětské brouzdaliště. 
Jezdili sem zaměstnanci se svými rodinami, 

kteří zde během letních měsíců obvykle trá-
vili 7 až 15 dní.
O  pět let později došlo vlivem vydatných 
dešťů k  sesuvu skály, která zasáhla pode-
zdívku jedné z chat a rekreační zařízení bylo 
uzavřeno. Podnik žádal po  obci náhradu 
za znemožnění areál využívat. Nechtěně tak 
upozornil na to, že zde jeho zaměstnanci trá-
vili dovolenou, ale obci počet rekreantů ni-
kdo nehlásil a především neplatil rekreační 
poplatky.
V roce 1976 byla při severní straně areálu 
směrem ke  skále postavena zeď z  betono-
vých čtyřstěnů. Zařízení bylo využíváno až 

do roku 1988, během té doby došlo k přístav-
bě verandy, postavení dvou nových chatek 
a  oplocení pozemku. Poslední dochovaný 
dokument z roku 1988 vypovídá o tom, že se 
areál přestal využívat a podnik uvažuje o jeho 
prodeji. V současné době zde žádná z chat už 
nestojí, na místě se nachází pouze betonové 
základy včetně zbytků schodů, komínů či 
zrezlé konstrukce na houpačku. Když jsem 
před nějakým časem neznalá poměrů na toto 
místo zabloudila, připadala jsem si jak v údo-
lí duchů. Dnes je areál oplocený a má soukro-
mého vlastníka.

Téma zpracovala: 
LUCIE HAŠKOVÁ
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Málokdy se stane, že v konkurenci sportovních klubů z velkých měst obstojí venkov-
ský klub s malou základnou dětí i trenérů. Hradištské trenérce akrobatického rokenrolu 
MARTINĚ MARKOVÉ se to podařilo. Povídali jsme si o tom, co stojí za jejími úspěchy, co 
musí děti, které se přihlásí do klubu RNR Marko, obětovat a co naopak získají.

 Kdy jsi poprvé slyšela o akrobatickém 
rokenrolu?

V první třídě jsem zahlédla plakát s informa-
cí o náboru. Domluvilo se nás pět holek, že se 
tam půjdeme podívat, všechny nás přijaly, ale 
postupně jedna po druhé skončila a já jsem 
tam jediná z nich zůstala.

 Čím tě tento sport zaujal?
Především tancem, který mám ráda, ale 

i gymnastikou a tím, jak musí být pár syn-
chronní. Bylo mi dobře mezi lidmi, kteří se 
tam pohybovali, nikdy se mi nechtělo domů 
ze soustředění.

 Akrobatický rokenrol vypadá jako ná-
ročný sport. Co na něm pro tebe bylo 

nejtěžší?
Obětovat mu všechen čas. Měli jsme každý 
den čtyřhodinové tréninky, ale nikdy mě ne-
napadlo, že bych na trénink nešla, tolik mě 
to bavilo. Až teď zpětně si říkám, že jsem ne-
měla žádné dětství, byla jsem pořád zavřená 
v tělocvičně.

 Do  jakého věku se obvykle v  tomto 
sportu závodí?

Ženy většinou do třiceti let, muži déle, ale 
jsou i výjimky, které závodí ještě v 45 letech. 
Já jsem skončila, když mi bylo 22. Pak jsem 
měla rodinu a i když mě přemlouvali, ať se 
vrátím, už bych nechtěla podstupovat to ri-
ziko.

 Jaký byl tvůj největší úspěch, když jsi 
závodila?

Nejlepší období jsem měla ve věku 14 – 17 
let v juniorech, kdy jsme s partnerem vyhrá-
li mistrovství republiky, v kategorii A jsme 
byli vicemistry a na Mistrovství Evropy jsme 
skončili na 7. místě. Ale mnohem větší radost 
z úspěchů zažívám teď jako trenérka. Hroz-
ně mě dojímá, když jede poprvé na závody 
nějaký pár nebo formace, které trénuju. Je 

to náročné na psychiku, naladit děti tak, aby 
byly v klidu a pohodě, a zároveň nepoznaly, 
jak jsem já sama nervózní. A samozřejmě mě 
těší, že se náš klub dokázal prosadit v kon-
kurenci klubů z velkých měst. Už se o nás 
ve světě akrobatického rokenrolu ví a mluví.

 Jak se tedy přihodilo, že se malinký ves-
nický kroužek vypracoval v uznávaný 

klub?
S přítelkyní mého bratra Luckou, která tan-
čila streetdance, jsme zkusily otevřít kroužek 
pohybových her pro děti. Byl o to docela zá-
jem a pak za mnou přišly maminky něko-
lika kluků, jestli bych s nimi nechtěla dělat 
rokenrol. Už byli ale starší a bylo náročnější 

je něco naučit. Začala jsem chodit na trenér-
ská školení, abych věděla, co s nimi můžu 
a nemůžu dělat. Zlom nastal před sedmi lety, 
když přišla moje neteř Nela a skupina holek, 
která vytvořila první formaci. Nela si poté 
přivedla tanečního partnera Marka a tento 
pár dosáhl prvních úspěchů.

 Věřila jsi na začátku v takový vývoj?
Vůbec ne. Já jsem hlavně chtěla, aby míst-

ní děti měly širší nabídku sportovních aktivit. 
A představovala jsem si, že pokud bude ně-
kdo šikovný, přestoupí od nás do pražského 
klubu. Že se úspěchů dočká pod naším vede-
ním, to mě ani ve snu nenapadlo.

 Letošní sezóna byla tou nejúspěšnější 
v historii klubu. Co se vám podařilo?

Taneční pár Nela s Tomášem zvítězili v kate-
gorii žáků na Mistrovství republiky a jedna 
dívčí formace skončila na  druhém místě. 

Pořád tomu nemůžu uvěřit, strašně jsme to 
všichni prožívali a ještě jsem to úplně nezpra-
covala.

 Jak dlouhá byla cesta k takovému úspě-
chu?

Za deset let kroužkem prošlo přes 200 dětí. 
Postupně skončily ty, které to braly jako zá-
bavu, a zůstaly ty, které si tento sport opravdu 
zamilovaly. Je to vidět na každých závodech, 
líbí se mi vztahy mezi novými dětmi a těmi, 
které jsou v klubu už dlouho, jak se podpo-
rují a navzájem si fandí. Navázali jsme přátel-
ství s klubem z Jihlavy, jezdíme k nim na sou-
středění, děti se navzájem kamarádí a i mezi 
nimi panuje vzájemná podpora.

 Probíhá nějaký výběr dětí? Ne každý se 
asi na tento sport hodí...

Poslední dva roky jsme nedělali žádný nábor, 

přesto se vždy ozvalo tak pět dětí, které to 
s námi chtěly zkusit. To, zda s námi budou 
trénovat nebo ne, necháváme na dětech. Naše 
tréninky jsou fyzicky náročné, už nejde o ta-
neční hrátky, s  jakými jsme začínali. Děti 
samy většinou poznají, zda takové tempo 
a fyzickou náročnost zvládnou. Letos nábor 

chystáme a  jsem sama zvědavá, jak velký 
bude zájem.

 Kromě fyzické náročnosti zabere tato 
aktivita i  spoustu času, když si před-

stavím, kolik máte tréninků a závodů. Ne-
potýkáš se s tím, že rodiče nechtějí dát své 
dítě pouze na jeden kroužek a věnovat mu 
všechen čas? Trendem spíš je dopřát jim 
pestrost volnočasových aktivit.
Přesně tak. Je dobré, aby si děti vyzkouše-
ly více věcí a zjistily, co je doopravdy baví. 
Ale pak by se měly rozhodnout třeba jen 

UŽ SE O NÁS VE SVĚTĚ AKROBATICKÉHO ROKENROLU VÍ
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pro jeden sport a  tomu se věnovat naplno. 
Měla jsme na  kroužku kluky, kteří kromě 
rokenrolu hráli fotbal, florbal i tenis. To se 
nedá zvládnout. My lpíme na tom, aby děti 
chodily na všechny tréninky a účastnily se 
všech závodů. Jde o kolektivní sport a kaž-
dý má zodpovědnost za úspěch celého týmu. 
Vyžadujeme, aby rodiče od března do června 
neplánovali žádné dovolené, ale jezdili s dět-
mi na závody a podporovali je.

 Jsou ochotni na takové podmínky při-
stoupit?

Samozřejmě se najdou takoví, kteří si od nás 
nenechají nic diktovat, naopak mají ještě po-
třebu nám do všeho mluvit. Když jsem zá-
vodila, moji rodiče si nikdy nedovolili přijít 
za trenérem a ptát se, proč mám takový kos-
tým, takový krok v sestavě a tak dále. Dnešní 
rodiče se chtějí ke všemu vyjadřovat, nemají 

žádný respekt k trenérské autoritě a ještě to 
řeší doma s dětmi, čímž nám u nich podrý-
vají autoritu. Ale s  tím se nesetkáváme jen 
u nás, ale i v jiných klubech a dennodenně se 
s tím potýkají také učitelé ve škole.

 V čem je největší rozdíl mezi vaším ma-
lým klubem a velkými kluby z Prahy?

Na pražských klubech je vidět na závodech 
nervozita a dril, kterého se dětem dostává. 
Pro ně je důležitý především výkon. My 
naopak závody pojímáme jako odměnu, ří-
káme, že je jedno, kolikáté děti skončí, ale 
hlavně ať si vystoupení užijí a předvedou to, 
co umí. A myslím, že je při tanci na našich 
dětech ta radost vidět. Na  druhou stranu 
obdivuju, co děti z velkých klubů dokážou, 
sedmileté děti umí úplně neuvěřitelné akro-
batické prvky, ale vím, že je za tím strašný 
dril na úkor dětské radosti z pohybu. Tohle 
bych nikdy nechtěla. Já jsem chodila každý 
den na  trénink a přestože jsem to milova-
la, vím, že to bylo moc. Nechci, aby něco 
podobného zažívaly moje vlastní děti a ani 
děti v našem klubu, protože to není ideální 
dětství. Proto máme tréninky dvakrát týdně 
a když vymýšlíme novou sestavu, bývají mi-
mořádně tréninky i v neděli. Výhledově plá-
nujeme přidat ještě jeden trénink, ale to bude 
maximum. Chceme, aby děti v klidu zvládaly 
školu a měly čas i na jiné radovánky, jako je 
třeba lezení po stromech.

 Zanedbatelná nebude ani finanční strán- 
ka sportu. Kostýmy, startovné na soutě- 

žích, soustředění. Máte nějaké sponzory 
nebo všechno platí rodiče?
Máme příspěvky od tělovýchovy, ale většinu 
nákladů platí rodiče. Dresy si navrhujeme 
sami, šije nám je švadlena ze Štěchovic a látky 
sháníme přes jednu moji známou. Pořizuje-

me je tedy asi o polovinu levněji, než by to 
vyšlo v Praze, ale i tak to něco stojí. O prázd-
ninách máme dvakrát soustředění, aby děti 

přes léto všechno nezapomněly, což má ale tu 
výhodu, že rodiče nemusí řešit tábory.

 Dokážeš porovnat, co se změnilo v akro- 
batickém rokenrolu za dobu, co ses mu 

věnovala jako závodnice a teď jako trenér-
ka?
Hodně jsem si toho všímala na Světovém po-
háru v Polsku, kam jsme se vypravili s dvě-
ma tanečními páry a z 88 párů jsme skončili 
na 65. a 62. místě. Úroveň byla úplně někde 
jinde a byla jsem překvapená, jak se akroba-
tický rokenrol posunul od doby, kdy jsem byla 
na  světové soutěži naposledy. Dřív to byla 
především show pro diváky, teď jde hlavně 
o výkon dětí, který bych jako rodič nerozdý-
chala. Děti na závodech předvedly osm sestav 
a  mezi jednotli-
vými koly ještě 
trénovaly. Viděli 
jsme, jak několik 
dětí zkolabovalo, 
byly na  kapač-
kách, tekla jim 
krev, jedna hol-
čička se po  vy-
stoupení na par-
ketě pozvracela. 
Touto cestou jít 
rozhodně ne-
chceme, to je 
za hranicí zdraví 
dětí.

 Kolik lidí je v trenérském týmu?
Jsme dvě trenérky, které jsme samy ro-

kenrol dělaly, kromě mě ještě Petra Vojířo-
vá. Dále trénují holky, které jsem už stihla 
za těch pár let vytrénovat, což je Míša Von-
drášková a od září se k nám přidá i její sestra 
Kristýna. Také nám vypomáhají dobrovolníci 

z řad rodičů Linda a Jiří Staňkovi – bez nich 
by to nešlo. Máme jednoho trenéra speciálně 
na gymnastiku, protože v příštím roce pře-
jdou některé děti do vyšší věkové kategorie, 
kde budou povinné akrobatické prvky. A pak 

k nám jezdí dva profesionální trenéři z Prahy. 
Jeden z nich je můj bývalý taneční partner, 
který má neuvěřitelné nápady a obě dvě se-
stavy, které nám pomohl vymyslet pro star-
ší děti, měly obrovský úspěch. Sešla se nám 
dobrá parta lidí, která se v  trénování dětí 
našla. Nejde jen o trénování, ale i organizaci 
a především podporu. Na závěr sezóny jsme 
připravili společnou oslavu, protože poděko-
vání patří nejen páru, který zvítězil, ale všem 
dětem za  to, jak se snaží, jak se podporují 
a jaké mají mezi sebou hezké vztahy.

 Máš nějaké další cíle, čeho bys chtěla 
dosáhnout?

Mým přáním je dovést jakýkoli pár v katego-
rii juniorů k titulu mistra republiky. To, zda 

dokážeme trénovat páry i v nejvyšší kategorii 
A, nebo budou muset přestoupit do pražské-
ho klubu, ukáže až čas.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor zaznamenala LUCIE HAŠKOVÁ

Martina Marková se narodila v roce 1987 
v  Praze. Vystudovala Střední zeměmě- 
řičskou školu v Praze. Pracovala v oboru 
geodézie, poté v bance, nyní se věnuje 
marketingu v reklamní agentuře Český 
internet. Akrobatickému rokenrolu se 
věnuje od 7 let, byla členkou klubů KP 
Praha a Sokol pražský. V juniorské kate- 
gorii se stala mistryní republiky a obsa- 
dila 7. místo na  Mistrovství Evropy. Je 
zakladatelkou klubu akrobatického ro- 
kenrolu RNR Marko. Na  Hradištko se 
přistěhovala s rodiči, když jí bylo 17 let. 
Je vdaná a má dvě děti.

UŽ SE O NÁS VE SVĚTĚ AKROBATICKÉHO ROKENROLU VÍ
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

ROSTE NÁM SÍŇ SLÁVY?
S růstem školy přibývá i aktivit a soutěží, kterých se naši žáci účastní. Někdy jde o cen-
né zkušenosti, jindy o získané úspěchy. Místo na školní chodbě vyhrazené pro diplomy 
a ocenění přestává stačit a jméno naší školy se dostává do širšího povědomí.

V minulých letech (2016-17) nám udělali 
první velkou radost chlapci, když se umís-
tili v přespolním běhu na 2. místě a v dalším 
roce postoupili do krajského kola. Co se týče 
sportu, jsme rádi za každého, kdo svůj um 
promění v týmový či osobní úspěch. Ať už 
šlo o 2. místo v  lyžování smíšených druž-
stev za výrazného přispění A. Maxy či D. 
Hoznourka při atletických závodech 1. stup-
ně letos na  jaře. V nesportovním klání se 
naši žáci významně porvali v krajském kole 
Pišqworků, kde naši deváťáci poráželi sou-
peře maturitních ročníků. Velmi cenným 
úspěchem je 1. místo v okresním a následně 
14. místo v krajském kole Geologické olym-
piády F. Jakovljeviče. Zejména, když na 1. 
a 2. místě v okresním kole skončili tři naši 
deváťáci.
Posláním těchto soutěží ovšem není sbírat 
cenné kovy, ale hlavně nabírat cenné zku-
šenosti a třeba se věnovat něčemu, co žáky 
může nakonec i bavit. Případně taková účast 
může odrážet mnohem širší přínos. Kupříkla-
du, když se loňská kampaň „Pěšky do školy“ 
díky našim žákům proměnila v oceněnou re˝- 
portáž. Pro cenu za 3. místo si skupina žáků, 

složená hlavně z žáků V. A, jela „až do Prahy“. 
Třešničkou na dortu je významná reprezen-
tace žáků naší školy na projektu Post Bellum 
– Příběhy našich sousedů. Žáci měli za úkol 
zmapovat život pamětníka, vytvořit reportáž 
a nakonec ji zajímavým způsobem odprezen-
tovat. Na  závěrečné přehlídce pak skupina 
žáků (K. Plívová, M. Špičáková, J. Burianová, 
M. Kovanda, J. Šafránek) byla oceněna jako 
v komplexu nejzdařilejší. Naposled ještě oce-
ním žáky a žákyně ze IV. B, kteří se také zú-
častnili přehlídky vlastních projektů – Think-
creative a zaujali všechny přítomné.

Díky těmto všem roste na chodbě školy sbírka 
diplomů a ocenění. Čeho si ovšem můžeme 
cenit nejvíce, je způsob, jakým tito žáci re-
prezentují. I když jejich umístění třeba nemá 
„medailové hodnoty“, tak ve výsledku podá-
vají velmi dobré výkony a k účasti ve většině 
případů přistupují velmi zodpovědně.
Oslavou soutěží a sportu již skoro pravidel-
ně začíná být sportovní den školy ke konci 
roku, kde soutěží každý a každý si vyzkouší 
okřídlené úsloví, že není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se a pořádně si to užít.
Nakonec ještě připojím díky všem, kteří pří-
pravu žáků na soutěže zajišťují a věnují tomu 
spoustu své energie.

Text: Mgr. ONDŘEJ HYNEK, 
ředitel školy

POHÁDKOVÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST
Červnové dny patří již tradičně v naší školce nejen celoškolkovým výletům, ale také za-
hradní slavnosti, na níž se každoročně loučíme s předškoláky. Společně se svými paními 
učitelkami si pro nás předškoláci připravili krásná vystoupení, v jejichž závěru proběhlo 
rozloučení s dětmi, které po prázdninách čeká velký krok na jejich cestě životem – ná-
stup do školy. 
Ze školky si odnesly nejen šerpu, vzpomín-
kové tričko a dárkový balíček, ale věřím, že 
i spoustu zážitků, dovedností a také kamará-
dů. Děkujeme paní ředitelce Madgě Bílkové 
i paním učitelkám z jednotlivých tříd Marce-
le Dubové, Pavle Brauerové, Katce Kubelové, 
Veronice Vrňákové, Jarce Novotné, Tereze 
Zrnové a  asistence Míše Ullmanové za  je-

jich neocenitelnou práci s dětmi, trpělivost 
a obětavost. 
Letošní zahradní slavnost se nesla v pohád-
kovém duchu, a  tak jsme se po  šerpování 
společně s  dětmi vydali do  říše fantazie, 
do říše, kde nemožné se děje hned a zázra-
ky do tří dnů, do země, v níž není místo pro 
nudu a sny se stávají skutečností. Vyprávě-

ní kouzelné babičky (Mirka Flemrová) nás 
přivedlo ke krásné víle Fantazii (Lucka Haš-
ková). Bohužel záhy byla její říše přepadena 
posly temnoty (Filip Bartoš, Kačka Pipotová, 
Klára Plívová a Jolanka Schröffelová), kteří 
víle zničili její kouzelnou hůlku, připravili ji 
o kouzelnou moc a pohádkové říši tak hrozil 
zánik. Naštěstí víla Fantazie našla v dětech 
ochotné pomocníky a  zachránce, kteří se 
vydali k  jednotlivým pohádkovým bytos-
tem plnit nelehké úkoly. Za  jejich splnění 
pro vílu postupně získali zpátky střípky její 
kouzelné moci a společnými silami nakonec 
posly temnoty přemohli a pohádkovou říši 
zachránili. Sladkou odměnou za  jejich od-
vahu a obětavost byla trojice krásných po-
hádkových dortů, které nám upekla Veronika 
Vrňáková. 
Je skvělé, že se každý rok tato úžasná akce, 
za  níž stojí úzká spolupráce mezi rodiči, 
pracovníky mateřské školy i samotnými dět-
mi podaří uskutečnit. Moc ráda bych proto 
poděkovala všem, kteří se na organizování, 
realizaci a financování této akce jakkoliv po-
dílejí. Díky vám všem za spolupráci, zejména 
vám, kteří jste byli na jednotlivých stanovi-
štích, bez vás by byla zahradní slavnost ne-
myslitelná!

Text: GABRIELA RAISER, 
foto: Rudolf Zděnek
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{ KNIHOVNA, ŠKOLKA }

ZPRÁVIČKY Z HRADIŠTSKÉ MATEŘINKY
V polovině května proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hradišt-
ko. Celkem bylo přihlášeno 47 dětí a jen dvě z nich nemají trvalé bydliště ve školském 
obvodu obce Hradištko. Tak jako v minulých letech jsme nemohli uspokojit všechny zá-
jemce, školka bohužel stále nepojme všechny děti.

V září tak ve školce přivítáme 30 nových dětí 
a další tři děti se budou vzdělávat individuál-
ně. Snad to nezakřiknu, když napíši, že máme 
ustálenou sestavu zaměstnanců MŠ. Tím pá-
dem se asi vyhneme velkým překvapením. 
Školní rok jsme završili řadou výletů a akcí. 
Budoucí školáci prožili zajímavý den v Praze, 
kde jim v planetáriu promítli výukový pořad 
Polaris a potom se proběhli ve Stromovce. 
O pár dní později všechny děti prozkoumaly 
Farmapark v Soběhrdech. Podle jejich reakcí 
tam asi nebyly naposledy a určitě přesvědčí 
rodiče k další návštěvě. (Pozn.: Děti by rády 
na tubing a na lodičky...)
Rodiče a příznivci školky uspořádali Zahrad-
ní slavnost, za což jim děkuji. Celé odpoled-
ne se pohádkově naladilo, dospěláci se pro-
měnili v kouzelné bytosti a zahrada se stala 
magickým místem. Kromě rozloučení s nej-

staršími dětmi jsme splnili spoustu úkolů 
na stanovištích, popovídali si a odreagovali 
se od běžných starostí. Fandím všem aktiv-

ním lidem a doufám, že se v příštím školním 
roce podaří využít jejich potenciálu pro zpes-
tření činnosti naší školky.
Pohodové léto přeje

MAGDA BÍLKOVÁ, 
ředitelka MŠ Hradištko; 

foto: Rudolf Zděnek 

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU 
A JEDEN SPOLEČNÝ ÚSPĚCH
S koncem školního roku končí i pravidelné aktivity v knihovně. Přes léto bude 
provoz knihovny omezen pouze na výpůjční služby a klidnější období využi-
jeme na přípravu zahájení nové sezóny s pestrým programem jak pro školu 
a školku, tak pro veřejnost.
Od  září budeme pokračovat se vším, co 
se nám osvědčilo a  co má u  návštěvníků 
knihovny ohlas – dámský klub, pidičtenář 
- klub pro děti ve věku 0-3 roky, klub desko-
vých her hRáj a jóga s Margit. Samozřejmos-
tí jsou knihovnické lekce pro školu a školku. 
Kromě toho se můžete těšit na  přednášky 
o historii, cestopisnou besedu, hudební vy-
stoupení nebo filmové promítání. Pokud by 
nějaký místní spolek nebo zájmové uskupe-
ní mělo zájem využít prostor knihovny pro 
uspořádání vlastní akce, může se domluvit 
s knihovnicí o možnosti pronájmu.

Novou zkušeností pro nás byla spolupráce 
se školou na projektu Příběhy našich souse-
dů, který pořádá nezisková organizace Post 
bellum s  finanční podporou MAS Dolno-
břežansko. Tým žáků osmého ročníku zpra-
coval videoreportáž se vzpomínkami brun-
šovské pamětnice Marty Zděnkové. Práce 
na  projektu trvala téměř půl roku a  žáci 
ocenili především to, že se mohli něco do-
zvědět o moderních dějinách jinou formou 
než výkladem v učebnici. Shodli se na tom, 
že nejtěžší pro ně bylo dotáhnout náročný 
úkol až do  konce. Na  závěrečné soutěžní 

prezentaci oblasti Dol-
nobřežansko a  Jílovsko 
se sešlo dalších pět týmů 
z  okolních škol, mimo 
jiné soukromé ZŠ da 
Vinci a Sunny Canadian 
International School. 
Odbornou porotu zau-
jalo pojetí příběhu hra-
dištského týmu natolik, 
že skončil na  vítězném 
místě.

Text a foto: 
LUCIE HAŠKOVÁ

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 
A. Mornštajnová – Tiché roky 

M. Urban – Kar 
V. Vondruška – Křišťálový klíč 

V. Hanišová – Houbařka 
P. Horáková – Teorie podivnosti 

L. Horňáková-Civade – Grófka 
H. Kolaříková – Na konci světa 

H. Fieldingová – Bujná fantazie 
Olivie Joulesové 

J. Green – Jedna želva za druhou 
E. Ferrante – Dny opuštění 

Ch. Martin – Ztracený příběh 
K. Stuart – Kluk z kostek 

F. Scheunemann – Jezevčíkovy 
trable 

S. Sveistrup – Kaštánek 
R. Bryndza – Smrtící tajnosti 

A. Mayne – Hračkář
M. Bussi – Byla prý docela hezká 

 
NOVINKY PRO DĚTI 

A MLÁDEŽ: 
M. Míková – A smutek utek 

R. Dahl – Velikananánský krokodýl 
M. Krýslová – Mami, típni to! 

J. Marešová – Veverka a Myška 
v Praze 

Z. Pospíšilová – Vesmírné kameny 
P. Čech – O malíři 

V. Borůvková – 1918 aneb Jak jsem 
dal gól přes celé Československo 

R. Fučíková – Jakub a hvězdy 
K. Lavine – Hanin kufřík
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{ HRADIŠTSKÝ TALENT }

CESTA ZA SNEM
Barbora Burianová – talentovaná obyvatelka Hradištka, která se úspěšně věnuje umění 
i sportu, si už v 1. třídě zapsala, že chce být malířkou. A k tomuto cíli směřuje své  aktivi-
ty od dětství do současnosti. 

Postupně prošla výtvarnými kroužky – 
na Hradištku u paní Doležalové a u manže-
lů Čermákových, po přestupu na II. stupeň 
základní školy pokračovala ve Štěchovicích 
autorskou dílnou vedenou paní Benešovou 
Trčkovou. V té době začala navštěvovat také 
Základní uměleckou školu Zbraslav, kde po-
stupně zdokonalovala svá zátiší, kresby i mal-
by, práci s akvarelem a fantazijní i prostoro-
vou tvorbu. Když v 9. ročníku přišlo období 
volby dalšího směřování, předpokládali jsme 
všichni, že Bára půjde na gymnázium. Ona 
ale překvapila odhodláním složit talentové 
zkoušky na  uměleckou školu. S  přípravou 
na ně jí pomáhala Dagmar Mahelková, Bá-
řina učitelka ze ZUŠ Zbraslav. 
Dnes 17letá Bára studuje svou vysněnou 
Střední školu designu a umění, knižní kultu-
ry a ekonomiky Náhorní v Praze 8, kde prá-
vě ukončila druhý ročník podoboru Knižní 
ilustrace a knižní grafika. Ve škole (kromě 
možnosti mít „výtvarku“ každý den) oceňuje 
především kolektiv podobně naladěných lidí, 
kteří „jsou tak jiní, až jsou stejní“. Ráda pozo-
ruje také práci a vývoj stylů svých spolužáků. 
Bářiným snem je ilustrovat knížky. Jejími 
velkými vzory jsou Pavel Čech a Marie Bro-
žová, která kresbu pastelkami povýšila na vý-
tvarnou techniku. I Barbora momentálně své 
obrázky kreslí převážně  pastelkami. „Snažím 
se do nich vložit hodně fantazie, pozitivní-
ho náboje a  veselosti, aby přinášely lidem 
radost.“
V kreslení ale bojovala Bára i s krizí – měla 
pocit, že už to neumí. Vysvobozením byl 

obrázek vrabčáčka, který s láskou nakreslila 
pro svého přítele. Uvědomila si díky tomu, 
že psychická pohoda či nepohoda jsou na její 
tvorbě vidět. „Malování mi pomáhá, protože 
do něj můžu promítnout své myšlenky. Když 
jsem smutná, tak do toho dám svoje pocity, 
když jsem veselá, tak taky. Vyjde z toho něco, 
co udělá někomu radost. Může to být dárek, 
hezký vzkaz nebo knížka...“ 
Vedle tvoření všeho druhu je ale Bára i ši-
kovnou sportovkyní. Od šesti let fandila ho-
kejovým Pardubicím a ve škole ji pak začal 
„hrozně brát florbal“. Navštěvovala florbalo-

vé kroužky na Hradištku i ve Štěchovicích. 
Po úspěšném turnaji, kdy se školním týmem 
ZŠ Štěchovice postoupili do dalšího kola, se 
rozhodla hrát ještě více. Nejdříve za Davli, 
později za Tatran Střešovice. S tímto týmem 
se v květnu stala mistryní ČR v kategorii do-
rostenek. 
Všechny aktivity ovšem stály Barboru i hod-
ně odříkání. Florbalu obětovala především 
mnoho času – trénuje čtyřikrát týdně a přes 
víkendy se konají turnaje. Uvědomuje si, že 
některé  kamarády neviděla dlouhou dobu. 
Proto se snaží efektivně plánovat všechen 
svůj volný čas. Na druhou stranu měla štěstí 
ohledně zdravotního stavu – nikdy nebyla 
závažněji zraněná. A třebaže záda dostávají 
zabrat, protože florbal i kreslení je namáhají, 
nechce se sportem skončit a zůstat bez pohy-
bu. „Plánuji vydržet  ještě nejméně rok a pak 
uvidím, jak to budu zvládat v  maturitním 
ročníku vzhledem k časové náročnosti tur-
najů a nutnosti cestovat po celé republice.“

A čemu vděčí Bára za své úspěchy? Ve sportu 
stojí za vším hlavně spousta práce – za nějak 
mimořádně talentovanou se Bára nepovažu-
je. „Je důležité vědět, proč to děláte. Je hez-
ké, když pak jedete na mistrovství, být tam. 
A ten pocit, když vyhrajete, tak ten stojí za to. 
Dělám to pro tyhle hezké chvíle, pro ten pocit 
ze zápasu, který otočíte, když máme pohár 
nebo jdeme společně na oběd.“

„V kreslení je za mými výsledky hlavně vel-
ká dřina, protože kreslím dlouho a kreslím 
vlastně pořád. Myslím, že je důležité, že to 
dělám ráda, dělám to srdcem. Baví mě dívat 
se na svět a hledat, co nakreslím. S kresle-
ním jsem to nikdy nevzdala. Vždycky jsem 
to brala jako únik někam jinam…“ Přejeme 
Barče, aby se její sny o ilustrování knih na-
plnily.

Text: Mgr. KLÁRA BUDILOVÁ
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{ SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

ODEŠLA NEJSTARŠÍ OBYVATELKA HRADIŠTKA
Na konci května zemřela nejstarší obyvatelka Hradištka Blažena Hošková. Narodila se 
v roce 1922 v Budislavi, manželství s Miloslavem Hoškem uzavřela v roce 1944. O dvacet 
let později se přestěhovali na Hradištko, pan Hošek nastoupil do Státního plemenářské-
ho podniku jako vedoucí inseminační stanice, paní Hošková zde pracovala jako skladni-
ce. Po odchodu do důchodu vypomáhala v závodní kuchyni do vysokého věku. Na svou 
babičku zavzpomínal její vnuk Michal.
Teprve když nás letos v květnu v požehna-
ném věku 97 let opustila naše babička Bláža, 
uvědomili jsme si, jak košatý strom života 
za sebou zanechala. Tři děti, které s dědou 
vychovala, jí postupně daly osm vnoučat. 
Těm se narodilo patnáct pravnoučat a nako-
nec do rodiny přibyla i tři prapravnoučata. 
Ze všech rodinných přírůstků měla Bláža 
vždycky velikou radost a  zvláště v posled-
ních letech často vyhlížela z okna, kdy už ji 
přijedeme navštívit. 
Vždycky budeme s láskou a úctou vzpomínat 
na tu milou a tolerantní starou paní, která 
pocházela z  jižních Čech, kde se narodila 
jako pátá ze šesti dívek. Ačkoliv si v  hos-
podářství užila dost dřiny, práce se nikdy 
nebála, naopak nám připadalo, že z ní má 
vyloženě radost. Taky se v hospodářství na-
učila skvěle vařit. Tak báječnou knedlíčkovou 
polévku nebo kulajdu neumí podle mě nikdo 

na  světě. Však taky své vyhlášené polévky 
musela dělat v největším hrnci, který doma 
měla, a moc nechybělo, aby došlo i na hrnec 
prádelní. Úplně nejsladší vzpomínky pak 
mám na její fantastické medové řezy, které 
musela před námi vnoučaty schovávat, aby se 
dostalo na všechny. Díky za ně i za všechno 
ostatní, babi.

Text: MICHAL HOŠEK, 
foto: Hedvika Ježková-Czurdová

MEDOVÉ ŘEZY BABIČKY BLÁŽI:
7 dkg másla, 2 celá vejce, 2  lžíce medu, 15 dkg 
pískového cukru. 
Vše se dá do páry a míchá do zhoustnutí. 
Na vál dáme 45 dkg hladké mouky, 1 lžičku 
jedlé sody, přilijeme hmotu a vypracujeme 
tužší těsto. Rozdělíme na tři díly, vyválíme 
za tepla tři placky a upečeme. Placky spojíme 
krémem a polijeme čokoládou.

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 13. dubna 2019
Sára Achsová

Anežka Brunová
Ema Potužáková

Ema Procházková
Lara Zrzavá

Antonín Bedrna
Radovan Dubec

Jiří Krupka
Antonín Římovský

Nepřišli: Meda, Alexandra a David. 

Foto: Hedvika Ježková-Czurdová
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HASIČE ZAMĚSTNALY NEHODY I BOUŘKA
Letošní jaro začalo poměrně zostra – v okamžiku, kdy byl psán tento článek, měla za se-
bou jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradištko (JSDH Hradištko) již 31 zásahů, což 
je stejný počet, jaký měla za celý rok 2018. Nejvíce se na takto vysokém čísle podepsaly 
zejména spadlé stromy, požáry kompostů, dopravní nehody a silná bouřka, která Hra-
dištko zasáhla 6. června 2019.

 K jednotlivým zásahům 
podrobněji:

• celkem 3 výjezdy k popadaným stromům 
si připsala JSDH Hradištko na své konto 
během silného větru, který zasáhl naši 
obec dne 10. března; k  dalším spadlým 
stromům pak jednotka vyjížděla ještě 23. 
dubna (Hradištko) a  11. května (taktéž 
Hradištko),

• večer 5. dubna vyjela JSDH Hradištko 
k požáru zahradního domku na Závisti, 
který byl požárem prakticky zničen,

• v průběhu měsíce dubna se poměrně čas-
to jezdilo k požárům kompostů či skládek 
bioodpadu, konkrétně se jednalo o zásahy 
ve dnech 7. dubna (Pikovice), 20. dubna 
(Závist), 25. dubna  (Pikovice) a 30. dubna 
(Hradištko),

• celkem dvakrát se vyjíždělo k požáru trav-
ního porostu, a to 25. dubna (Hradištko) 
a 5. června  (Pikovice),

• s příchodem jara začalo přibývat doprav-
ních nehod, při nichž bohužel nebyla 
nouze o  vážná zranění. K  první nehodě 
v  rámci sledovaného období byla JSDH 
Hradištko vyslána 14. dubna k  Nedvězí 
(naštěstí nehoda skončila spíše lehčími 
zraněními), k další pak 26. dubna k há-
jence Tomkovka u Maskovic (čelní náraz 
vozidla do stromu), následovaly dvě neho-
dy s převrácenými vozidly ve Slapech (6. 
a 14. května), nehoda poblíž Kamenného 
Přívozu (31. května), nehoda v zúžení sil-
nice mezi Měchenicemi a Zbraslaví, kde 
se do betonových svodidel převrátil čelní 
nakladač (6. června; na fotografii) a neho-
da dvou osobních automobilů poblíž obce 
Lešany (10. června),

• v  druhé polovině května byla jednotka 
dvakrát vyslána k poskytnutí první pomoci 
a transportu zraněné osoby, a to 18. května, 
kdy byla zachraňována osoba, která spad-
la ze skály poblíž železniční stanice Petrov 
u  Prahy (ze strany operačního střediska 
HZS ČR byl vyžádán výjezd se člunem), 

a 25. května, kdy byla poskytována první 
pomoc osobě s vážnými zdravotními kom-
plikacemi poblíž Posázavské stezky,

• celou sérii zásahů přinesla silná bouř-
ka, která se přehnala přes Hradištko dne 
6. června: nejprve byla JSDH Hradištko 
vyslána k uvízlému autu na silnici u Ště-
chovic (jednotka však byla odvolána ještě 
před příjezdem na místo), posléze k čer-
pání vody ze sklepa v Hradištku, dopravní 
nehodě čelního nakladače (výše) a čerpání 

vody z dalšího sklepa, rovněž v Hradištku. 
Na tyto zásahy navázaly další dva, k nimž 
došlo následujícího dne, kdy se nejprve 
vyjelo k  technické pomoci – odstranění 
nebezpečných nánosů bahna ze silnice 
u Štěchovic a posléze k čerpání vody ze 
sklepa tiskárny v Hradištku, kde zásah tr-
val celých osm hodin.

Od  posledního vydání Zpravodaje tedy 
JSDH Hradištko absolvovala celkem 31 zá-
sahů, z nichž některé byly opět psychicky či 
fyzicky velmi náročné (zejména ty spojené 

s poskytováním první pomoci a dopravní-
mi nehodami). Současně členové jednotky 
začátkem dubna jako každý rok absolvovali 
školení nositelů dýchací techniky v Jílovém 
u Prahy a vydali se též na exkurzi do sídla 
krajského operačního a informačního stře-
diska HZS Středočeského kraje v Kladně, kdy 
tato návštěva pomohla k bližšímu pochopení 
systému operačního řízení jednotek požární 
ochrany. 

Akce pro veřejnost a požární sport
Souběžně s činností na úseku požární ochra-
ny se hasiči z Hradištka a Pikovic jako vždy 
věnovali též jiným aktivitám. SDH Hradištko 
připravil na 30. dubna tradiční pálení čaro-
dějnic, které se mimořádně vyvedlo. SDH 
Pikovice se i letos podílel na organizaci coun-
try festivalu Trampské Pikovice (18. května), 
na který dorazilo více návštěvníků, než bylo 
v posledních letech obvyklé. 

Oba sbory se pak velice úspěšně zúčastnily okr-
skové soutěže v požárním útoku dne 4. květ- 
na v Davli, kdy družstvo SDH Pikovice obsa-
dilo 2. místo (v rámci našeho X. okrsku však 
bylo 1. a získalo tak putovní pohár okrsku) 
a družstvo SDH Hradištko jen těsně skončilo 
na 3. místě. 

Text a foto: ZDENĚK PROŠEK, 
foto: Jiří Ferencei
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DEFIBRILÁTORY U JSDH HRADIŠTKO – DOPLNĚNÍ
Jak již bylo uvedeno v  minulém Zpravodaji, disponují hasičské zbrojnice na  Hradišt-
ku a v Pikovicích laickým defibrilátorem zkráceně AED. Vzhledem k několika dotazům 
ohledně dostupnosti, možnosti použití nebo kam volat v případě nutnosti použití AED, 
jsou zde odpovědi na tyto otázky.
Kde jsou AED umístěny?  
AED jsou umístěny na vozidlech Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů. Jak již bylo zmí-
něno v hasičských zbrojnicích na Hradištku 
a v Pikovicích. 
Kdy je AED dostupné? 
Jednotka je s nimi, stejně tak jako při jiných 
událostech, schopna vyjet 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu, 365 dní v roce.
Jak se AED dostane k  pacientovi? Komu 
mám volat?  
V případě jakéhokoliv zdravotního problé-
mu, ať už by se jednalo o problém vyžadující 
použití AED defibrilátoru či nikoliv, volejte 
vždy rovnou záchrannou službu na  linku 
155 (popř. 112). Nikdy nevolejte nikomu 
z Jednotky sboru dobrovolných hasičů (ne-
musí být zrovna na Hradištku, a tak by vás 
stejně odkázal na linku 155). Na operačním 
středisku záchranné služby jsou naše AED 
zaregistrovány a v případě nutnosti použití 

AED nás záchranná služba automaticky 
vysílá, stejně jako v případě nehody, požáru 
či jiné události. Voláním na 155 předejdete 
zbytečné prodlevě, která může mít i  fatální 
následky. Navíc vás na  lince 155 odborně 
povedou vyškolení operátoři a  poradí, co 
v  takové situaci můžete dělat nejen pro 
záchranu života, ale i pro zmírnění následků 
úrazu nebo nemoci. Operátor na lince s vámi 
zůstává ve spojení až do příjezdu odborné 
pomoci.
Komu volat v případě požáru nebo jiné udá- 
losti? 
Stejně tak jako v případě zdravotních pro-
blémů nebo úrazu, tak i v případě požáru, 
živelné pohromy, nehody apod. volejte rov-
nou hasičský záchranný sbor ČR na linku 
150 (popř. 112). I zde tím zamezíte zbytečné 
a nebezpečné časové prodlevě v poskytnutí 
účinné a včasné pomoci.

Text: JIŘÍ FERENCEI

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮ Z PIKOVIC
V roce 2017 pořídil Sbor dobrovolných hasičů Pikovice speciální záchra-
nářský člun, jehož zakoupení bylo financováno částečně ze sponzorské-
ho daru, částečně z vlastních prostředků sboru. Jelikož se jednalo o cel-
kem nákladnou záležitost, nezbyly již finanční prostředky na  pořízení 
motoru, který by člun poháněl. 

I tak začal být člun krajským operačním a in-
formačním střediskem HZS Středočeského 
kraje posílán k zásahům – zejména pak k zá-
chraně osob, které se ocitly v nouzi. Dlouho 
jsme vymýšleli, kde sehnat peníze na motor 
a  potom jsme se rozhodli oslovit Nadaci 
ČEZ, která podporuje vybrané projekty dob-
rovolných hasičů. Nedělali jsme si moc nadě-
je, že bychom mezi záplavou dalších žadatelů 
uspěli, ale zadařilo se – Nadace ČEZ schválila 
poskytnutí příspěvku na lodní motor s pod-

mínkou, že se na tento projekt musí do 30 
dnů nasbírat body v aplikaci „Pomáhej pohy-
bem“. A tehdy se stalo něco neuvěřitelného, 
neboť určený počet bodů se podařilo nasbí-
rat už za dva dny! Chtěli bychom tedy touto 
cestou poděkovat nejen Nadaci ČEZ, která 
nám tímto na lodní motor přispěje (část ceny 
zaplatí opět ze svého náš sbor), ale i všem, 
kteří nás svým pohybem podpořili.

Text: ZDENĚK PROŠEK

HOUKAT, ČI NEHOUKAT?
V nedávné době se v souvislosti s jedním ze zásahů JSDH Hradištko rozběhla menší de-
bata, za jakých podmínek by měly hasičské vozy používat tzv. sirénu, neboli „zvláštní 
zvukové výstražné znamení“. 
Podle § 41 odst. 2 písm. e) zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu), mohou být tímto zařízením 
vybavena vozidla jednotek požární ochrany, 
kterými vozidla JSDH Hradištko jsou. Podle § 
12 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organiza- 
ci a činnosti jednotek požární ochrany, pokud 
velitel jednotky nestanoví jinak, použije se 
na vozidle při dopravě na místo zásahu zvlášt-
ní zvukové a výstražné světelné zařízení. 
Shrneme-li výše uvedené, siréna by se měla 
použít vždy při cestě na místo události, pokud 
velitel jednotky požární ochrany nerozhodne, 
že se nepoužije. V praxi to vypadá tak, že po-
kud se vyjíždí např. v noci, pustí se zpravidla 
pouze výstražné světelné zařízení (tzv. majá-

ky) bez sirény, neboť v noční době se předpo-
kládá, že většina spoluobčanů spí a že budou 
cesty prázdné. Ve dne je situace jiná a zejména 
u těžkých hasičských cisteren, které nejsou tak 
obratné jako osobní automobily, se siréna vět-
šinou použije, aby bylo okolí včas varováno, že 
se blíží velké vozidlo s právem přednostní jíz-
dy, kterému je potřeba uhnout z cesty. Bohužel 
naše zkušenosti hovoří pro to, že pouze modré 
majáky zpravidla nestačí a lidé zareagují mnoh-
dy teprve na zvukový signál, a proto ho hlavně 
při jízdě obcí používáme. Současně je třeba si 
uvědomit, že strojník (šofér) odpovídá za to, že 
doveze cisternu s hasičským družstvem v co 
nejkratším čase a bez úhony na místo události, 
a k tomu mu slouží právě ony majáky a siréna.  

Text: ZDENĚK PROŠEK

POCTA PRO TISKÁRNU 
HRADIŠTKO

V  souvislosti s  inaugurací nové slovenské 
prezidentky se v  médiích skloňovala Tis-
kárna Hradištko. Právě zde se tiskly nové 
poštovní známky s  portrétem Zuzany Ča-
putové, a to unikátní tiskařskou technikou.
 „Pro nás je velkou ctí a potěšením, že zakáz-
ka tohoto charakteru mnoha lidem ukázala, 
že v obci Hradištko je tiskárna, která se velmi 
rychle vrací do tiskařské elity,“ uvedl ředitel 
tiskárny Ing. Jaroslav Štefek. 
Není to poprvé, co právě v  této tiskárně 
vznikla prezidentská známka. Už před pěti 
lety se zde tiskla známka s portrétem před-
chozího slovenského prezidenta Andreje Kis-
ky. Proč tomu tak je, vysvětlil ředitel tiskárny 
J. Štefek: „Tiskárnu Hradištko vede v součas-
né době původní management z tiskárny ce-
nin, která poštovní známky vyráběla. Máme 
tedy k  poštovním známkám velmi blízko 
a velmi dobře známe know-how jejich výro-
by. Bylo jen logické a otázkou času, kdy za-
čneme naši tiskárnu v Hradištku na tiskárnu 
známek přetvářet a získáme první zakázku. 
Nyní vyrábíme poštovní známky pro Sloven-
sko a aktivně se zajímáme i o další trhy.“
Portrét Zuzany Čaputové, jehož autorem je 
partner prezidentky fotograf Peter Konečný, 
vypadá jako fotografie vyvolaná na fotogra-
fickém papíře, čehož je dosaženo neobvyk-
lou technologií kombinující tři odstíny černé 
barvy. „Jde o unikátní technologii triplexu, 
což je taková stará technika, která se použí-
vá pro tisk uměleckých publikací. Při tisku 
byly použity dvě barevné heraldické direktní 
barvy a tři černé barvy, které pak vytvořily 
výsledný portrét. Technologicky je to hod-
ně náročné a v dnešní době, kdy se všechno 
tiskne CMYKem, prakticky technicky nena-
podobitelné,“ vysvětluje J. Štefek. 
Tradice vydávání poštovních známek s por-
tréty prezidentů ke dni jeho inaugurace byla 
zavedena už za T. G. Masaryka. Milion zná-
mek se Zuzanou Čaputovou je na  sloven-
ských poštách k dostání od 15. června. 

Text: LUCIE HAŠKOVÁ, 
foto: Tiskárna Hradištko
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DĚTI JSOU NAŠE BUDOUCNOST!
Hrdost! Jen tímhle slovem se dá vyjádřit vše… Když se Honza Tošnar a Vašek Buriánek 
před třemi lety rozhodli obnovit myslivecký kroužek, mojí jedinou ambicí bylo je maxi-
málně podpořit a pomoci přivést co možná nejvíce dětí k přírodě a jejímu poznávání. 
Snad se to daří. 
Opravdu jen některé děti budou jednou my-
slivci, ale všechny budou vědět, jak se v pří-
rodě chovat, poznají všechny druhy zvěře 
a většinu lesních zvířat, budou znát většinu 
lesních bylin a  neomylně rozeznají nejen 
druhy javorů a  jeřábů, ale i většinu našich 
běžných dřevin. Ruku na srdce, komu z vás 

něco říká jeřáb břek nebo jeřáb muk, kdo 
z vás rozezná jilm vaz od jilmu habrolistého 
nebo horského? Ví někdo z vás, jak vypadá 
Nova Scotia Duck Tolling Retriever nebo 
rozeznáte malého müsterlandského ohaře 
od velkého? Děti z našeho kroužku ano! 
Že nepřeháním, děti prokázaly na okresním 
kole Zlaté srnčí trofeje (ZST), což je soutěž 
pro děti z  mysliveckých kroužků, ve  které 
předvedou, co vše vědí o přírodě, zvěři a sa-
mozřejmě i myslivosti. Naše děti se zúčastni-
ly okresního kola ZST, které pořádal soused-
ní benešovský myslivecký spolek na střelnici 
ve Vlašimi. Rádi jsme využili této možnosti 

a naše okresní kolo, tedy okresu Praha-západ, 
jsme absolvovali pod křídly Benešáků. Tradi-
ce mysliveckých kroužků v okrese Benešov je 
letitá a hlavně nepřerušená. Letos pořádali 
již 49. ročník. Je velmi zajímavé porovnávat 
získané body našich dětí a dětí z Benešova. 
V kategorii „0 – děti do 2. třídy“ by se naše 
vítězka Natálie Melicharová umístila celko-
vě na druhém místě. Vítězka kategorie „A – 
3.-5. třída“ Hana Zděnková by celkově byla 
čtvrtá. Vítěz kategorie „B – 6.-9. třída“ Fran-
tišek Buriánek by celkově obsadil páté místo, 
jeho sestra Anička šesté. Všem dětem, které 
jedou na národní finále, jež tradičně probí-
há formou čtrnáctidenního soustředění, pře-
ji mnoho úspěchů a dobrý výsledek v těžké 
konkurenci.

Druhou věcí, kterou bych rád zmínil, je ob-
rovský úspěch, hlavně Kristýny Pipotové, 
ve  výtvarné soutěži pořádané Českomo-

ravskou mysliveckou jednotou „Mé toul-
ky za  zvěří“. V kategorii 13–15 let vyhrála 
s nádhernou kresbou kalouse ušatého. Kris-
týna je obrovský talent a jsem přesvědčen, že 
o ní v budoucnu ještě uslyšíme. Našel by se 
někdo, komu by se malba od Kristýnky ne-
hodila domů na zeď? Nemyslím si…  Talent 
předvedli i Hana a Vít Zděnkovi, kteří vyhráli 
své kategorie ve fotografické sekci „Toulek“. 
I jejich dílka můžete zde sami ohodnotit. 
Pokud byste chtěli své děti vést k lásce a po-
znání přírody, není nic jednoduššího, než je 
v neděli 1. září  ve 14.00 přivést k myslivecké 
chatě a přihlásit je do našeho kroužku mysliv-
ců a ochránců přírody – Medník. Setkání pro-
bíhají vždy první neděli v měsíci v odpoled-
ních hodinách mezi druhou a pátou hodinou. 
Budeme se na vás i na vaše děti velmi těšit.

Text: za MS Medník 
RUDOLF ZDĚNEK

Vítězná fotografie Hany Zděnkové

Vítězný obrázek Kristýny Pipotové

Vítězná fotografie Víta Zděnka
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{ Z PŘÍRODY }

MOTÝLE, CO JSI NÁM TO NATROPIL?
Listnaté stromy v lesích v našem okolí působí, jako by opadaly před nadchá-
zející zimou. Po kůrovcové kalamitě a usychání borovic v důsledku dlouhotr-
vajícího sucha bojují lesy s dalším škůdcem. Během jara se přemnožily hou-
senky bekyně velkohlavé, které se živí  listím listnatých stromů a způsobují 
tzv. holožíry. Motýlu-škůdci věnoval pozornost ve svém článku V. Glasnák.
Motýl Emanuel, ten se má! Poletuje, pomůže 
opylit makové květy, aby vznikly makovice 
plné chutných semen, krášlí louky i zahra-
dy a všem působí jen a jen radost. A tak se 
chovají všichni motýli z jeho čeledi. Ale to, 
co provádějí jejich děti! Vysadíte si zelí. Ono 
trošku povyroste a už ho ožírají dětičky bě-
láska zelného. Máte rádi zelený hrášek, který 
si utrhnete na záhonku? Již před vámi si jej 
našla samička motýla obaleče hrachového, 
což zjistíte otevřením lusku, kde najdete vy-
kousané hrášky a trus jejich dětí – housenek.  
A kdo nezná červivá jablka, dílo to obaleče 
jablečného, jehož housenka v jablku cestuje 
od okraje směrem k jadřinci a občas i vyleze 
ven a zase se vrátí zpět? 

Motýli – vzácní i škodliví
V České republice žije alespoň 2 700 druhů 
motýlů z celosvětových asi 140 000. O většině 
z nich obyčejný člověk nemá potuchy. Řada 
z nich – i jejich stanoviště – je zákonem chrá-
něna, řada je indiferentních a  velký počet 
druhů člověk nemá rád. Říká, že jsou škůdci. 
J. Tykač ve své publikaci z r. 1958 seznamu-
je čtenáře s 674 motýlích druhů, z nichž 60 
označuje za škůdce. J. Zahradník v nádherně 
ilustrované publikaci F. Severou z produkce 
nakladatelství Albatros o motýlech z r. 1997 
píše: „Na řadě jsou motýli škodliví. (…) Čas 
od času mohou škodit housenky některých 
druhů. Ale jen v tom případě, když jsou je-
jich hostitelskými rostlinami druhy, které 
člověk sám pěstuje. Z lesních škůdců je nej-
lépe známá bekyně mniška, jejíž housenky 
působily kalamity ve smrkových monokul-
turách a i dnes se někde objevují ve zvýšené 
míře. Ale nepomohl si sám člověk k těmto 
kalamitám tím, že vysazoval smrk na velkých 
plochách?“ Bekyně velkohlavá však požírá 
především listnaté stromy. Převážná většina 
motýlů je aktivní za soumraku nebo v noci. 
Těch denních je poměrně málo.

Stadia života
Dospělí motýli – imaga – se živí sáním nek-
taru z květů, medovicí vylučovanou mšicemi 
a některé si pochutnávají i na hnijících orga-
nismech nebo výkalech. Jsou i  tací motýli, 
kterým stačí k přežití tukové těleso v těle. Žijí 
několik dnů nebo týdnů, přezimující tak půl 
roku.
Stadium housenky je na potravu značně ná-
ročné. Jsou druhy specializované na  jeden 
druh rostlin –  monofágní, nebo na několik 
zdrojů živin – oligofágní a nakonec některé 
sežerou, na co přijdou – polyfágní. Dokon-
ce i moli se krmí rostlinnou stravou, i když 

zpracovanou do formy textilu nebo mouky. 
Přezimovat mohou ve všech stadiích vývoje, 
ale jako imaga ne příliš často. Nízké teploty 
jim nevadí, ale střídání teplot, kdy se dočas-
ně probudí ze zimního spánku, je vysilují. 
Housenky mají mnoho nepřátel – od ptáků 
až po viry. Taková sýkorka spotřebuje při kr-
mení mláďat za 14 dní  kolem 4 500 house-
nek. Housenky bývají napadány lumky, kteří 
snesou do housenky svá vajíčka a vylíhlí pa-
raziti vyžerou housenku zevnitř. Virová flaše-
rie zase způsobí hromadné hynutí housenek 
druhu bekyně mniška v několika hodinách. 
Padající rozkládající se housenky ze smrků 
působí silný zápach, takže není možné po-
bývat na takovém místě v lese.

Původce holožíru
Bekyně velkohlavá je polyfágní druh dávající 
přednost dubům, ale nepohrdá ani dalšími 
stromy včetně ovocných. Je to krásný noční 
motýl – můra. Sameček však lítá i ve dne a je 
nápadný rychlým a klikatým letem. Samička 
je větší a je líná. Radši sedí přitlačena ke kme-
ni nebo větvi. Klade vajíčka ve  skupinách 
přikrytých chloupky připomínající plochou 
stromovou houbu. V lesnické řeči jsou to „zr-
cátka“ nebo „hubky“ a na  jednom stromě je 
jich několik. Při přemnožení její housenky 
mohou způsobovat holožír. A to se stalo le-
tos  na Hradištku v Kobylích drahách, nad 
Pikovicemi i jinde v okolí.  Domnívám se, že 
motýl  s rychlým a klikatým letem, kterého 
jsem letos z jara viděl na zahrádkách u hřiště, 
je sameček této bekyně.
Areálem rozšíření bekyně velkohlavé je Se-
verní Afrika, celá Evropa, Malá a střední Asie 
a Severní Amerika. V Severní Americe, kam 
byla zavlečena v roce 1868, je vedena jako 
nebezpečný a vysoce škodlivý invazní druh. 
Rozšířila se z  Medfordu v  Massachusetts 

v roce 1868 nebo 1869, kvůli muži jménem 
Leopold Trouvelot. Záměrem bylo získat kří-
žením s bourcem morušovým odolný druh 
hmyzu pro výrobu hedvábí.
Bekyně velkohlavá je považována za  druh 
působící pravidelné kalamity. Kalamity trvají 
vždy 3–4 roky a opakují se zhruba po 10–20 
letech.  

Jazykový rozbor
Etymologický slovník považuje slovo bekyně 
za staročeské. Označuje zbožné dívky a vdo-
vy bydlící ve zvláštních domech, též hanlivě 
ve  významu „kacířky“. Zemí jejich půvo-
du je Belgie, kde buď v 11. nebo 12. století 
vznikla společenství panen a vdov oddaných 
zbožnosti a konání dobrých skutků. Institut 
bekyň se pak rozšířil v severní Francii, Ni-
zozemí, Německu, Švýcarsku a  západních 
slovanských zemích. Vznik jména je nejasný, 
existují  alespoň čtyři teorie. Poslední belgic-
ká bekyně se v r. 2008 dožila 80 let.  
Tvůrci slovenského názvosloví se rozhodli 
pro rod Lymantria použít jen slovo mníška: 
mníška obyčajná = bekyně mniška, mníška 
veľkohlavá = bekyně velkohlavá. Zajímavý je 
anglický název – gipsy moth. Tedy cikánská 
můra.

Text: VLADIMÍR GLASNÁK; 
foto: Rudolf Zděnek








