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Řada místních občanů vyslyšela výzvu a v  průběhu března 
a dubna se zapojila do dobrovolného úklidu odpadků. Nejčas-
těji sbíranými exempláři byly plechovky a roušky. Více na str. 4. 

V sobotu 8. května se konal pietní akt, letos podruhé bez účasti 
veřejnosti. Památku obětí uctili zástupci obce, americký konzul 
A. Colvin a V. Kratochvíl z České obce legionářské.

Po vydatných srážkách v polovině května se ukázaly nedostatky 
dešťové kanalizace, především na návsi v místě zavezeného ryb-
níku. Nejvíce práce měli hasiči v zatopených sklepích tiskárny.

V  sobotu 5. června navštívil obec americký dokumentarista 
dánského původu Tino von Struckmann, který zde natáčel do-
kument o dění za 2. světové války a ženijní škole Zbraní SS.

Během jara byla zrekultivována část zámecké zahrady. Nový tráv-
ník doplnilo veřejné ohniště, opraven byl i přístup od zámku. 10. 
července zde proběhne zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi.

Sběrný dvůr získal nového pomocníka na boj s odpadem – lis 
na papír, který ušetří náklady při vývozu kontejnerů. O dalších 
novinkách a systému třídění odpadu se dočtete na str. 5. 

V sobotu 22. května proběhlo okresní kolo 50. ročníku mysli-
vecké soutěže Zlatá srnčí trofej. Ve dvou kategoriích soutěžilo 
14 mladých adeptů, ti nejlepší postoupili do národního kola.

Ve středu 9. června se zrodilo rodinné centrum HraDítko, které 
založily hradištské maminky. Od podzimu bude otevřené v MFC 
Štěchovice. O tom, co chystají už teď, se dočtete na str. 17.
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{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
tyto řádky píšu vždy na závěr 
celého procesu zrodu nového 
čísla Zpravodaje. Až když 
získám a zpracuji všechny 
potřebné materiály, přečtu 
zaslané příspěvky, poskládám 
je do rubrik a doženu posled-
ní opozdilce, teprve poté píšu 
text, který je pro mě tečkou 
za Zpravodajem, pro mnohé 
z  vás naopak velkým písme-
nem na začátku věty. Často 
do něj promítám své aktuální 
radosti, emoce nebo povzde-
chy. Tentokrát se usmívám a 
jsem plná netrpělivého oče-
kávání. Těším se, jak budete 
překvapení, až prolistujete 
další stránky. Chtěla bych 
být u toho a po očku sledovat 
vaše reakce nad jednotlivými 
příspěvky. 
Toto číslo je totiž plné bu-
doucích proměn Hradištka. 
Nápadů, jak mít z naší obce 
hezčí a příjemnější místo 
k  životu. Některé jsou zatím 
jen ve fázi papírových projek-
tů. Některé už získaly dotač-
ní podporu, a je tudíž velká 
pravděpodobnost, že k  nim 
skutečně dojde. A příspěvky 
od našich spoluobčanů, kte-
ří sami realizují to, co jim 
v   obci chybí, jsou dokladem 
toho, že se tak už děje. A prá-
vě díky nim je můj pocit ra-
dosti úplně největší. Snad se 
přenese i na vás.

LUCIE HAŠKOVÁ

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?
Odhalte, ve které části naší obce byl v roce 1957 
pořízen tento snímek. Správnou odpověď nám 
napište na 

redakce@hradistko.cz
nebo písemně na adresu Obecního úřadu Hra-
dištko, a to nejpozději do 10. září 2021. Neza-
pomeňte připsat své jméno a kontakt. Výherce 
obdrží knihu Hradištko a okolí.
Snímek pochází ze sbírky historických fotografií 
naší obce a blízkého okolí, které nám darovala  
R. Hanzlíčková. Mockrát děkujeme! Fotografie si 
můžete přijít prohlédnout do knihovny.

Na minulém soutěžním snímku byla zachycena 
podoba hradištské návsi před 2. světovou válkou. 
Výherkyní se stala V. Roučková.

• obec získala dotaci na opravu komunikací K Se-
kance a Pod Holákem ve výši 4 638 368 Kč

• obec získala dotaci na vybudování dětského hřiš-
tě v prostoru budoucího zámeckého parku (vedle 
MŠ) ve výši 1 469 672 Kč

• obec získala dotaci na osvětlení přechodu u Pi-
vovarského rybníka ve výši 120 000 Kč z Nadace 
ČEZ z programu Oranžový přechod

• obec podala žádost o dotaci ze Středočeského kra-
je na spolufinancování podílu obce Hradištko na 
realizaci kanalizace Nade Vsí

• bylo vydáno stavební povolení na stavbu zbýva-
jící části chodníku na Brunšově, odhad nákladů 
600 000 Kč vč. DPH, k realizaci dojde na podzim

• u nově připojovaných domácností na kanalizaci 
v  lokalitě Nade Vsí budou zároveň instalovány 
chytré vodoměry pro dálkové odečty (více na str. 3)

• díky zprovoznění aplikace Můj vodoměr získáte 
přehled o stavu vodoměru, fakturaci, možnost 
nahlášení samoodečtu aj.

• byla ukončena smlouva na správu veřejného 
osvětlení se společností ČEZ Energetické služby, 
správa bude v režii obce

• konání hradištské poutě spolu se zábavou bylo 
kvůli pandemii přesunuto na 11. září 2021

• dojde k rozšíření sběrného dvora, v jeho sousedství 
 budou umístěny výdejní boxy společnosti Alza 

• bývalé zahrádky za hasičskou zbrojnicí byly vy-
čištěny, zrekultivovány, osety trávou a vznikla tak 
veřejná zahrada pro setkávání; bude doplněna 
mobiliářem a herními prvky

• byla vyčištěna a vyměněna část neprůchodného 
potrubí dešťové kanalizace pod komunikací u kři-
žovatky ulic Benešovská, Tiskárenská a K Sekance

Zpravodaj obce Hradištko – léto 2021, čtvrtletník vychází 28. června 2021. Vydává obec Hradištko pro obyvatele a rekreanty Hradištka, Brunšova, 
Pikovic a Rajchardova, IČ 00241245. Evidence MK ČR E 17527. Náklad 1 400 výtisků – zdarma. Distribuce Česká pošta. Tisk Kaliba. Redakce: Lucie Hašková, 

Rudolf Zděnek, Mgr. Klára Budilová, PhDr. Květa Šubrtová, Zdeněk Prošek, Ing. Ladislav Vondrášek, 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. září 2021.
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{ Z JEDNÁNÍ ZO }

PĚT OTÁZEK PRO STAROSTKU
Máte pro občany nějakou dobrou zprávu? 
Co se podařilo a máte z toho sama radost?
Kdo sleduje informace ze zastupitelstva, 
jistě zaznamenal, že obec podávala žádost 
o  dotaci na  obnovu místních komunikací 
a žádost o dotaci na realizaci dětského hři-
ště. Poskytovatel dotace, Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR), několikrát posunulo 
termín vyhodnocení a začátkem června bylo 
zveřejněno vyhodnocení podaných žádostí. 
Obě žádosti byly doporučeny k realizaci. Z fi-
nancí určených na obnovu komunikací bude 
opraveno téměř 3 500 m2  komunikací,  mimo 
jiné i komunikace K Sekance, v lokalitě Se-
kanka. Dětské hřiště spolufinancované dota-
cí MMR bude realizováno v nyní nevyužíva-
ném prostoru za ohradní zdí vedle mateřské 
školy. U obou akcí nás nyní čekají výběrová 
řízení na zhotovitele a poté realizace. Radost 
z toho samozřejmě mám, protože s ohledem 
na celkový počet podaných žádostí jsem v to 
ani nedoufala. Byla bych ráda, kdyby se nám 
na podzim podařilo získat ještě dotaci na re-
vitalizaci další části zámecké zahrady, jejíž 
součástí hřiště bude.

Zaznamenali jsme výběrové řízení na za-
městnance úřadu. Kdo odchází a už je zná-
mo, kdo nastoupí po něm?
V tomto volebním období došlo k personál-
ní obměně na  téměř všech pozicích úřadu. 
Na malém úřadě, jako je náš, musí každý za-
městnanec obsáhnout několik agend, a pro-
tože se snažíme zajistit vzájemnou zastupitel-
nost, zaučení se do kompletní náplně práce 
není snadné. Vytvořil se komunikativní tým, 
který vzájemně spolupracuje, a o to více mě 

mrzí, že z něj odchází Iveta Myšková. Tady 
si nemůžu nevzpomenout, jak jsme společně 
před sedmnácti (!) lety začaly pracovat na obci. 
Realizace v oblasti vodovodní a kanalizační in-
frastruktury jsou především její zásluhou, pa-
tří jí za vše poděkování a v dalším profesním 
i soukromém životě přeji vše nejlepší. 
V současné době probíhají pohovory s ucha-
zečkami a věřím, že v době vydání Zpravoda-
je již bude nová posila úřadu známa. 

Před časem se hovořilo o výstavbě řetězce 
Billa. Pokračují jednání s investorem a je 
výstavba stále reálná?
Na začátku jsme oslovili několik společností 
působících v  této oblasti na  našem trhu, 
jejichž koncept maloobchodních super-
marketů odpovídá svou velikostí potřebám 

Hradištka. Vstoupili jsme v jednání se spo-
lečností Billa, která je součástí německého 
koncernu REWE. Probíhá schvalování zá-
měru u zahraničního vedení, rakouské Billy 
a německého REWE. Vzhledem k tomu, že 
obec není vlastníkem celých 6 000 m2 po-
třebných k realizaci, je součástí jednání ještě 
další fyzická osoba. Věřím, že i přes mnohé 
překážky je výstavba stále reálná a snažíme 
se pro to udělat maximum. Naším cílem je 

vybudování základních služeb pro občany 
v obci.
Všímáme si zvýšené porodnosti v  obci 
a  přibývání obyvatel. Jak dlouho vystačí 
kapacita školky a  bude se zastupitelstvo 
zabývat jejím rozšířením?
Již druhým rokem „odlehčuje“ mateřské 
škole přípravný ročník základní školy s ka-
pacitou patnácti dětí, který zároveň pomáhá 
dětem lépe se připravit na nástup do školy. 
Záměr rozšíření školky jsme již konzultovali 
s památkáři, protože se jedná o území s pa-
mátkovou ochranou. Obec Hradištko jako 
zřizovatel však v současné době musí před-
nostně řešit dostatečnou kapacitu stravování 
pro žáky základní školy výstavbou samostat-
né kuchyně a jídelny.
Jsou v  plánu nějaká dopravní opatření 
ke zpomalení dopravy a zajištění větší bez-
pečnosti chodců?
O připravované realizaci chodníku pro chodce 
na Brunšově jsme se již zmiňovali v minulém 
čísle. Další opatření, které by mělo přispět 
ke zvýšení bezpečnosti chodců, bude nasvět-
lení dvou přechodů pro chodce – přechod 
u Pivovarského rybníku navazující na zámec-
ký chodník, na  jehož nasvícení jsme získali 
dotaci ve  výši 120  000 Kč od  Nadace ČEZ 
v rámci projektu Oranžový přechod a přechod 
u zámku, který využívají především děti cestou 
do školy. Zároveň s tím dojde k úpravě provo-
zu v prostoru parkoviště u restaurace Japeka.

RADKA SVOBODOVÁ, starostka obce

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 
12. KVĚTNA 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 • Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 63 o vý- 
měře 198 m2, p.č. 85/6 o výměře 345 m2, 
a p.č. 389/22 o výměře 231 m2, na kterých 
se nachází místní komunikace ve správě 
obce, sloužící veřejnému užívání.

 • Výkup a uzavření kupní smlouvy na 
pozemky p. č. 286/1 o výměře 541 m2, 
p. č. 286/2 o výměře 110 m2, p. č. 286/3  
o výměře 49 m2, p.č. 290/6 o výměře 71 m2, 
a p. č. 803/14 o výměře 272 m2 za celko- 
vou částku 327 440 Kč za účelem rozšíře-
ní sběrného dvora a umístění Alza boxů. 
Na pozemcích se nachází místní komu-
nikace a veřejné prostranství.

 • Výkup a uzavření kupní smlouvy na po-
zemek p.č. 399/26 o výměře 71 m2, za 
celkovou částku 4 970 Kč. Na pozemku 
se nachází část stávajících schodů.

 • Výkup a uzavření kupní smlouvy na po-
zemky p.č. 617/5 o výměře 86 m2, p.č. 

617/6 o výměře 588 m2 a p.č. 719/48  o vý- 
měře 317 m2 za celkovou částku 69 370 Kč. 
Na pozemcích se nachází místní komu-
nikace.

 • Zadávací dokumentaci včetně návrhu 
smlouvy o dílo na výběr služby pod ná-
zvem „Chodník – VI. etapa“.

 • Závěrečný účet obce Hradištko za rok 
2020, kdy celkové konsolidované příjmy 
činily částku ve výši 93 875 tisíc Kč, cel-
kové konsolidované výdaje činily částku 
ve výši 98 179 tisíc Kč.

 • Smlouvu o odvádění a čištění vypouště-
ných odpadních vod včetně Všeobecných 
podmínek odvádění odpadních vod mezi 
odběrateli a obcí Hradištko, která je pro-
vozovatelem veřejné kanalizace.

Kompletní znění usnesení najdete na 
www.hradistko.cz.

houpadlo

gumový povrch 
o rozloze cca 140 m2

gumový povrch 
o rozloze cca 234 m2

pískoviště 9 m2

zabudované
 trampolínky

houpačka 
typu JUDY 
s hnízdem

houpačka 
typu SKIPY

kopečky s nerez skluzavkou 
větší 6 500x4 200 v. 1 700
menší 3 000x2 500 v. 700

kopeček s nerez skluzavkou 
5 400x4 000 v. 1 100

jednoduché 
dřevěné týpí (atyp)
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET
Na webových stránkách obce je pod záložkou „samospráva“  nově k nahlédnutí roz-
klikávací rozpočet. Umožňuje jednoduše a transparentně nahlížet do příjmů a výda-
jů naší obce. Data jsou měsíčně doplňována. Je možné sledovat strukturu a  vývoj 
obecních financí, rozkliknout až na konkrétní paragraf či položku. Samozřejmostí je 
grafické znázornění finančních dat.

Porovnává se rozpočet a  skutečnost, záro-
veň se hledí na procentuální plnění. Úda-
je v rozpočtu se mohou měnit, 
pokud zastupitelstvo schválí 
v  důsledku aktuálního vývoje 
rozpočtovou změnu (dotace, 
výběr daní, přesuny mezi kapi-
tolami apod.). Je zde vidět roz-
dělení, odkud plynou největší 
příjmy a  za  co se finance nej-
více vydávají. Můžete sledovat 
měsíční plnění nebo meziroční 
vývoj nebo rozklikávat v členě-
ní dle odvětví nebo členění dle 
druhu.
Rozdíl mezi rozpočtovanými 
příjmy a výdaji se nazývá saldo 
rozpočtu. Pokud jsou napláno-
vané příjmy vyšší než výdaje, je 
saldo kladné, v  opačném pří-
padě záporné. Z  kladného ani 
záporného salda však nelze au-
tomaticky odvodit, že obec hos-
podaří dobře či špatně. Posoudit 

hospodaření obce či města je složitější a saldo 
rozpočtu je pouze jedním z podkladů. V pří-

padě naší obce máme díky investičním akcím 
splátky úvěrů, které se ve výdajích neprojevu-
jí (pouze úroky).
Poděkování za  funkčnost rozklikávacího 
rozpočtu a doplňování dat patří naší paní 
účetní Radce Hrabánkové. Ať vám tato no-
vinka slouží. 

Text: TOMÁŠ PIPOTA, místostarosta 

DÁLKOVÉ ODEČTY VODOMĚRŮ
Díky úspěšné realizaci stavby tlakové kanalizace v lokalitě Nade Vsí je nyní možné vy-
užít nabízené technické výhody tohoto systému i  k  dálkovému odečítání vodoměrů. 
Bohužel, dodávku potřebných zařízení jsme nezajistili v takovém předstihu, abychom 
tyto komponenty mohli instalovat již při zprovozňování prvních kanalizačních přípo-
jek, za což se omlouváme. 

Nyní jsme však na  tuto akci připraveni 
a  budeme postupně vyzývat vlastníky již 
zprovozněných kanalizačních přípojek 
ještě jednou k  součinnosti, abychom toto 
zařízení mohli instalovat. Jedná se o  jed-
noduchou montáž odečítací jednotky, která 
se pouze „nacvakne“ na stávající vodoměr 
(provede se současně výměna vodoměru, 
bude-li to třeba). A  v  rozvaděči, který je 
součástí tlakové kanalizace, se provede vý-
měna přenosového komponentu. Po  těch-
to úpravách bude každá taková přípojka 
schopna přenášet data o  stavu odebrané 
vody z vodovodní přípojky. Zároveň budou 
přenášena data o provozu kanalizační pří-
pojky. Nebude se však jednat o data měření 
odtoku odpadních vod, nýbrž o dohled nad 
technickým stavem technologie. Přenos 
dat ale také umožní kontrolu nad nátokem 
do čerpacích stanic (upozorní např. na za-
kázané napojení nátoku dešťových vod 
a  přepouštění žump!). Toto zajistí provo-
zovateli sítě včasné zaregistrování případné 

poruchy a  tím i  rychlejší upozornění ma-
jitele objektu, že není něco v pořádku a  je 
třeba zajistit servis. 

Tato instalace bude pro vlastníky samozřej-
mě bezplatná, náklady uhradí obec – vlast-
ník a provozovatel sítě. Zatím se bude týkat 
pouze kanalizačních přípojek v lokalitě Nade 
Vsí. Postupně bychom však rádi tento systém 
rozšířili i do zbývající části obce. 
     
     Text: IVETA MYŠKOVÁ

APLIKACE MŮJ VODOMĚR
Od 1. července 2021 bude pro všechny, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce vody 
s obcí Hradištko, dostupný nový portál Můj vodoměr a to bez ohledu na to, jaký typ vo-
doměru mají instalovaný. Portál umožňuje zapsání vlastního odečtu vodoměru, zobra-
zení základních údajů vodoměru a odběrných míst, zobrazení historie odečtů, grafický 
přehled spotřeby a zobrazení faktur a jejich úhrad. 
Aplikace je dostupná přes internet na adre-
se https://hradistko.mujvodomer.cz  a  lze 
ji spustit na  většině běžně používaných 
zařízeních s přístupem na internet (počítač, 
tablet, mobilní telefon). Není vyžadována 
žádná instalace. Aplikace však potřebuje být 
spuštěna na zařízení s podporou nejnovějších 
technologií, tzn. 10 let starý mobilní 
telefon s  Windows Mobile aplikaci může 
zobrazit, ale není zaručena stoprocentní 
funkčnost. Podporován není ani prohlížeč 
Internet Explorer. Pro přístup na  portál 
doporučujeme používat prohlížeč Google 

Chrome aktualizovaný na nejnovější verzi. 
V  první polovině července vám zašleme 
na  e-mail, evidovaný v  databázi obce jako 
váš kontaktní, informace o  vytvoření účtu 
s přihlašovacími údaji, které poté zadáte při 
přihlášení na  odkazovaný portál. Součástí 
e-mailu bude také jednoduchý manuál ob-
sahující popis aplikace se všemi dostupnými 
funkcemi. O spuštění aplikace budeme in-
formovat i na webových stránkách obce, kde 
najdete odkaz na tuto aplikaci.

Text: RADKA SVOBODOVÁ

houpačka 
typu JUDY 
s hnízdem

houpačka 
typu SKIPY
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

MAPOVÝ 
SERVER GOBEC

Novinkou na webových stránkách obce je 
mapový server, na kterém si můžete zobrazit 
důležité informace související s životem na 
Hradištku. Mimo jiné lze vyhledat umístění 
veřejného osvětlení s čísly jednotlivých lamp 
a při případné poruše hlásit na obecní úřad 
konkrétní místo poruchy. 
Jedna z vrstev se týká umístění kontejnerů na 
odpad a odpadkových košů. Pod pasportem 
„místa zájmu“ najdete informace o místních 
firmách a institucích, ale i sportoviště, nauč-
né stezky a autobusové zastávky. 
Tento mapový server bude postupně aktua-
lizován a doplňován o další důležité infor-
mace.

Text: JIŘÍ AUTERSKÝ

HRADIŠTSKÝ ZPRAVODAJ NA FACEBOOKU
Máte někdy pocit, že ve Zpravodaji není vše, co byste chtěli? Že jsou některé zprávy se 
zpožděním? Nebo že se více řeší, co bylo, než je a  bude? Založili jsme facebookovou 
stránku, která by mohla zmíněné strasti vyřešit.

Podtitulem stránky je heslo – „Vše, co byste 
našli ve Zpravodaji obce Hradištko, kdyby vy-
cházel častěji.“ To vystihuje hlavní nedostatek 
tištěného média, který vychází třikrát ročně. 
Doba od termínu uzávěrky přes práci grafika, 
dobu tisku a následnou distribuci do vašich 
schránek, je příliš dlouhá. Proto se stane, že 
řada událostí, které nejsou plánovány s do-
statečným předstihem, se ve Zpravodaji vů-
bec neobjeví. Doporučujeme tedy sledovat 

facebookový profil „Hradištský zpravodaj“. 
Zde najdete jak aktuální informace týkající 
se dění v naší obci, tak výzvy související s pří-
pravou nového čísla Zpravodaje, například 
upozornění na  blížící se termín uzávěrky 
a tedy možnost zaslat redakci příspěvek, nebo 
výzvu k aktivní spolupráci na určité téma. 
Věříme, že uvítáte další způsob, jak se dozvě-
dět, co se u nás děje, abyste už nic důležitého 
nepropásli.                                                    -lh-

JAK JSME UKLÍZELI ZA HUMNY
Termín letošní akce Ukliďme Česko znovu připadl na čas, který nepřál shromažďování 
lidí. A tak jsme občany vyzvali k individuálnímu úklidu. Každý, kdo se vydal na procház-
ku s pytlem na odpadky, si zaslouží poděkování za bohulibý počin. 

Někteří sdíleli své fotky, které jsou zveřejně-
né na webu obce. Školáci si tímto způsobem 
plnili úkol z  pracovních činností. Úspěch 
měl i nápad jednoho z učitelů vyhlásit sou-
těž o nejvíce nasbíraných pytlů s odpadky 
a na vítěze čekaly oblíbené barevné ponožky. 
Po obnovení prezenční výuky se pak do sbí-
rání odpadků vrhli školáci hromadně místo 
hodin tělocviku, protože tělocvičny byly v tu 
dobu ještě zavřené.  
Pokud nechodíte na procházky, ale rádi běhá-
te, možná vás zaujme plogging. Jedná se o ak-
tivitu kombinující běhání a sbírání odpadků. 
Zrodil se ve Švédsku v roce 2016 a okamžitě 
se rozběhl i do dalších zemí. O této aktivitě 
nám do redakce napsala paní Ludmila, která 
nám mimo jiné prozradila: „Bydlím v Piko-
vicích a mám ráda les. Chodím do něj nebo 
skrz něj skoro denně. Les jsem také využívala 
k běhání a nedělalo mi dobře míjet odpadky. 
Ten pocit byl čím dál silnější, a tak jsem se 
později vždy vybavila taškou a rukavicemi 
a začala to, co do lesa nepatří či co ohrožuje 

zvířata (např. střepy), sbírat. Poté, co jsem si 
zlomila nohu a běhání už je pro mě minu-
lostí, sbírám odpadky vždy, když jdu do lesa 

na procházku, nebo jej jen procházím. A ku-
podivu mi to dělá dobře. Navíc nejsem sama.“ 
Je skvělé, že je mezi námi řada lidí, kte-
ří sbírání odpadků při procházce považují 
za samozřejmost a věnují se mu pravidelně. 
Skvělejší by ovšem bylo, kdyby všichni z nás 

považovali za samozřejmost házet odpadky 
tam, kam patří. To bychom si pak vystačili 
s kocháním nad krásnou přírodou a nemu-
seli bychom rejdit očima po zemi a vzdychat 
nad tím, co všechno nám ten pohled hyzdí.

-lh-
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

„ODPADKOVÁNÍ“ JE MATKA MOUDROSTI
Protože opakování je matka moudrosti a toto číslo Zpravodaje je vydáno ve zvýšeném 
nákladu, aby se dostalo také do rukou vlastníkům rekreačních objektů, vracím se opět 
podrobněji k odpadům a jejich ukládání u nás na Hradištku.

V  obci je zřízeno bezmála třicet stanovišť 
kontejnerů na  komunální odpad. Větši-
na těchto stanovišť je vybavena kontejnery 
na SKO a složky tříděného odpadu – papír, 
plast + tetrapak, sklo, kovové odpady a tex-
til. Do modrých kontejnerů se ukládá papír, 
noviny, letáky, časopisy a  drobný papírový 
odpad z domácností. Do žlutých kontejne-
rů patří veškeré plasty a  nápojové kartony 
(tetrapak). Do zelených zvonů na sklo patří 
veškeré sklo z domácnosti, kromě skla varné-
ho. Do popelnic na kovové odpady ukládáme 
plechovky od nápojů a potravin, krmiva pro 
domácí šelmy a drobný kovový odpad. Tex-
til a  párová obuv se ukládá do  kontejnerů 
na textil.
Kapacita kontejnerů však není neomezená. 
V letních měsících se může stát, že zrovna 
ten kontejner, který jste chtěli použít, je plný. 
Nezoufejte a zkuste jiné kontejnerové stano-
viště nebo navštivte sběrný dvůr, kde je vždy 
kam odpad uložit.

Každý z vás si platí provoz sběrného 
dvora v poplatku za odpady, 

je proto zarážející, že jej mnozí 
ještě neobjevili. 

Sběrný dvůr v ulici Šlemínské na Brunšově 
je otevřen v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli 
vždy od 9.00 do 17.30 hodin.
Sběrný dvůr je určen pouze pro občany obce 
Hradištko, majitele rekreačních objektů 
v katastru obce a živnostníky, kteří uzavřeli 
s obcí smlouvu o zapojení do systému naklá-
dání s odpady. Sběrný dvůr je však veřejným 
místem zpětného odběru elektrozařízení, 
což znamená, že použitá nefunkční elektro-
zařízení může přivézt široká veřejnost a to 
včetně světelných zdrojů a baterií.

Jaký odpad, v jakém objemu a kam je mož-
né ve sběrném dvoře uložit?
Plasty + nápojový karton – žluté kontejnery 

1 100  l a eurokontejnery 5 000  l.
Polystyren – obalový a stavební neznečištěný 

maltou a lepidlem – textilní vaky 1 000 l.
Sklo – 1  500 l zvony na  lahve a  sklenice 

a kontejnery na tabulové sklo.
Papír a karton – do kóje na papírový odpad, 

kde je umístěn lis na papír.
Kovový odpad (veškeré kovy) – velkoobje-

mový kontejner umístěný pod rampou.
Bioodpad (tráva, listí, bioodpad z kuchyní, 

drobné větve) – velkoobjemový kontejner 
umístěný pod rampou. (limit 1 m3/měsíc/
objekt)

SKO – 1 100 l kontejnery. (limit 1 m3/rok/objekt)
Objemný odpad (koberce, matrace, lino- 

leum, čalounění z nábytku) – velkoobje-
mový kontejner umístěný pod rampou. 
(limit 1 m2/měsíc/objekt)

Dřevěný odpad (rozebraný nábytek, palety, 
dřevotřískové desky) – velkoobjemový 
kontejner umístěný pod rampou. (limit  
1 m3/měsíc/objekt)

Pneumatiky (bez ráfků) – zakryté místo pro 
uložení pneumatik. (limit 4 ks/rok/objekt)

Stavební odpad (včetně keramiky) – kontej-
ner na suť. (limit 25 l/den/objekt)

Textil a párová obuv – kontejner na textil.
Jedlý tuk a  olej – 50 l barel na  olej vedle 

buňky.
Nebezpečný odpad (barvy, ředidla, motoro-

vý olej – ne však eternit) – skladový kon-
tejner na nebezpečný odpad.

Nefunkční elektrozařízení – klecové kon-
tejnery na  drobné elektro, sklad na  TV 
a monitory, plocha pod rampou na lednice 
a sporáky.

Na sběrný dvůr je moudré přivézt odpad 
již roztříděný a nábytek rozebraný, proto-
že v opačném případě vás obsluha odstaví 
na ploše před kontejnery, kde budete od-
pad přebírat a roznášet do určených nádob.

Novinkou na sběrném dvoře je lis na papír 
a textilní vaky na polystyren. Vývoz slisova-
ného papíru a polystyrenu není zpoplatněn 
na rozdíl od výklopů kontejnerů, čímž šetří-
me nemalou hrst zlaťáků!

Nakonec pochvala pro všechny, co odpad 
třídí, a snad vás potěší, že odměna od spo-
lečnosti EKO-KOM za  vytříděný odpad 
v prvním čtvrtletí roku 2021 činí 154 000 Kč. 
Tyto prostředky použijeme na nákup nových 
kontejnerů a budování kontejnerových stání.

 Váš odpadový Šaman 
Jirka Auterský

Dovolujeme si upozornit občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za odpad a psy 
na rok 2021, aby tak bez prodlení učinili nejpozději do 31. července 2021. Údaje k platbě 
naleznete na webových stránkách obce pod záložkou Obecní úřad – místní poplatky.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky obecního úřadu na 
telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

VÝZVA K ZAPLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
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{ TÉMA: KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ }

NOVÁ MÍSTA PRO VOLNÝ ČAS
Způsob trávení volného času se neustále proměňuje. Kapacita stávajících sportovišť je 
nedostatečná, citelná je absence dětských hřišť a vhodných míst pro aktivní i pasivní 
odpočinek.  V obci je problémů k řešení celá řada, ale i tato oblast si zaslouží pozornost. 
Nedostatek ploch pro volný čas je nyní vidi-
telnější než dřív. Souvisí jak s nárůstem počtu 
obyvatel a jeho potřebami a zvyklostmi měst-
ského stylu života, tak s rozšířením základní 
školy o druhý stupeň a potřebami odrostlej-
ších dětí. Třetím výrazným faktorem bylo ob-
dobí pandemie, která znemožnila cestování 

a  provozování organizovaných volnočaso-
vých aktivit a přiměla lidi trávit svůj volný 
čas v místě svého bydliště.
Na rozlehlém katastru obce se nachází řada 
krásných míst, jejichž potenciál není plně vy-
užit. Obec proto nechala zpracovat koncep-
ci rozvoje veřejných prostranství. Zaměřili 

jsme se na rozšíření sportovišť, místa podél 
Sázavy i Vltavy, vyhlídky na Sekance i na Ov-
čičkách, ale i  na  Pivovarský rybník a  jeho 
bezprostřední okolí nebo pikovickou náves 
u  kapličky. Představujeme vám touto ces-
tou část projektových záměrů, týkajících se 
budování hřišť a zároveň vás, kteří se chcete 
zapojit do tvorby veřejného prostoru, zveme 
k veřejné prezentaci celé koncepce a diskuzi, 
která se uskuteční v průběhu srpna.

Nově navržené hřiště s umělým povrchem je situo- 
váno z  části na  asfaltové ploše před tělocvičnou 
a z části na sousedícím pozemku. Hřiště o rozměrech  
22 x 44 m bude sloužit jak škole, tak veřejnosti a bude 
na něm možné hrát různé sporty (kopaná, volejbal, 
nohejbal, tenis, streetball atd.) 
Před jeho realizací bude nutné odstranit oplocení 
a náletovou zeleň a vykácet stromy. 
Pro lepší prostupnost územím je navržena cesta ve-
doucí od rybníku až k novému hřišti do ulice Tiská-
renská. Dostatečně kapacitní prostor pro parkování 
vznikne v ploše přiléhající k této cestě.

ODHADOVANÉ NÁKLADY
bourací a přípravné práce 1 500 000 Kč
hřiště 1 161 600 Kč
asfaltová plocha 660 000 Kč
zatravňovací dlažba 390 000 Kč
opěrná zídka – beton   408 000 Kč
schodiště 260 000 Kč
Celkové náklady 3 719 600 Kč

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
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OBNOVA 
HŘIŠTĚ 

U TĚLOCVIČNY
Záměrem projektu je zpřístupnit hřiště nacházející se v  centru 
obce, u tělocvičny a tenisového kurtu. Pomocí pobytových scho-
dů se místo zpřístupní a vytvoří posezení – tribunu k hřišti. Na po-
bytové schody navazuje molo, které umožňuje posezení na lavič-
kách s výhledem ať už na hřiště a tenisový kurt, nebo na druhou 
stranu směrem do návsi. Vzrostlé stromy dávají tomuto místu stín 
a  pocit útulnosti. Pro bezbariérový přístup k  hřišti slouží cesta 
ve svahu, která kopíruje dnes již využívanou cestu. Z ulice Tiská-
renská bude obnoven přístup v místě, kde je dnes zarostlá bran-
ka. Veřejný prostor se tak stane kompaktnější a  lépe přístupný. 
Tato cesta zároveň bude plnit další bezbariérový přístup.

Hřiště je v první etapě doporučeno ponechat 
zatravněné, v druhé etapě je navrženo vybe-
tonování povrchu, což mu dodá více městský 
charakter, který bude navazovat na centrum 
Hradištka. Umístěním hřiště s umělým povr-
chem k tělocvičně, vybudováním parkoviště 
a zpřístupněním travnatého hřiště u teniso-
vého kurtu vzniká kompaktní celek nabízející 
pestrou občanskou vybavenost.

ODHADOVANÉ NÁKLADY 1. ETAPY:

pobytové schody 210 000 Kč
terénní úpravy 150 000 Kč
mlatová cesta 31 400 Kč
bourací práce 15 000 Kč
Celkové náklady 406 400 Kč

{ 7 }
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ŘEKY
Jde o místo s velkým potenciálem v blízkosti řeky a cesty hojně vyu-
žívané pro in-line bruslení. Stávající dětské hřiště, vybudované spol-
kem Jdeseven, bude rozšířeno o další workoutové prvky pro cvičení 
(směrem na západ), skluzavky, které využijí stávající svah a propojí 
ho se zbytkem území. Hřiště je doplněno o další herní prvky a mělo 
by tak uspokojit kapacitní požadavky uživatelů. V těsném soused-
ství byla navržena betonová dráha mezi stromy obsahující bouličky 
a  vlnky s  podélně umístěným mobiliářem. Hravý pumptrack pro-
plétající se mezi stromy motivuje návštěvníky aktivně využít další 
část prostoru u řeky. V odlehlejší části blíže ke skále budou zřízeny 
odpočinkové lavičky k příjemnému posezení a návrh počítá také s 
umístěním piknikových stolů.

ODHADOVANÉ NÁKLADY

piknikové stoly – 5 ks 51 025 Kč
kačírek, frakce 4 - 8 mm 100 098 Kč
skluzavka – 2 ks 10 000 Kč
lavička – 8 ks 100 240 Kč
houpačka vyrobená na míru 30 000 Kč
trampolína – 2 ks 92 230 Kč
dětská prolejzačka vyrobená na míru – 2 ks 20 000 Kč
hrazdy vyrobené na míru – 3 ks 60 000 Kč
monolitické betonové prefa bloky – 4 ks 20 000 Kč
beton – podlaha pumptracku 530 000 Kč
beton – šikmé plochy 250 000 Kč
Celkové náklady 1 051 593 Kč

{ TÉMA: KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ }



PIKOVICKÁ CESTA 
Nově navržená pěší cesta podél řeky pro- 
pojuje plácek pod mostem a  pikovickou 
pláž. Na tuto cestu se váže nově umístěný 
mobiliář v  podobě laviček u  fotbalového 
hřiště a  u  řeky. V  kempu u  řeky je další 
prostor, vhodný pro umístění piknikových 
stolů, veřejných grilů a  pingpongových 
stolů. Toto území je úzce spjato s  přístu- 
pem do vody a je vhodné pro umístění pří- 
vozu, který ho propojí s  dnes nepřístup-
ným ostrovem se souhlasem jeho majitele. 

O podmínkách a rozsahu jeho zpřístupně-
ní jednáme s orgány životního prostředí.
Navržená pobytová mola vytvářejí pří-
jemná zákoutí pod stromy s  výhledem 
na řeku. Pikovická pláž je vyústěním této 
cesty. 
Cesta na  sebe zároveň váže místa různo-
rodých atmosfér. Je vedena podél břehu 
Sázavy, což umožňuje návštěvníkovi pří-
mý kontakt s řekou, který je dnes v Pikovi-
cích podpořen jen v malé míře.

ODHADOVANÉ NÁKLADY
cesta m2 materiál 875 000 Kč
lavička – 8 ks 100 240 Kč 
dřevěná lávka  
přes strouhu 10 000 Kč 

piknikový stůl – 5 ks 187 290 Kč 
pingpongový stůl  
vyrobený na míru – 2 ks 30 000 Kč 

veřejný gril – 3 ks 75 000 Kč 
lehátka – 6 ks 70 194 Kč 
přívoz/vor vyrobený  
na míru 50 000 Kč 

dřevěné pódium  
vyrobené na míru 60 000 Kč 

dřevěné koše – 4 ks 34 272 Kč 
Celkové náklady 1 491 996 Kč
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PIKOVICE – ZASTÁVKA A PARKOVIŠTĚ
Pěší zóna vedoucí od řeky a mostu ústí v pěší křižovatku, kde jedna cesta 
vede na autobusovou zastávku a druhá vede k nově vzniklé lávce přes strou-
hu do kempu. Návštěvník tak od mostu bude hned pěší zónou veden do 
 „subcentra“ Pikovic, kde se nachází cukrárna, hospoda, hřiště, kemp a auto-
busová zastávka. Posílí se tím orientace v prostoru. 
Cesta vedoucí do kempu bude doplněna lavičkami pro odpočinek. Na dneš-
ní mono-funkční ploše parkoviště je navržené hřiště z barevného asfaltu, 
který podpoří atraktivitu místa a pocitově oddělí plochu od přilehlého par-
koviště. Na hřišti jsou umístěny basketbalové koše a nalajnované jiné atrak-
ce pro děti (skákací panák apod.). Takto nalajnované hřiště bez umístěných 
prvků umožňuje dle potřeby změnu provozu a přeměnu na parkoviště. 
Pro autobusovou dopravu je navržen nový „záliv“ na pozemku č. 607, kde 
by se nacházela výstupní zastávka a zároveň by zde autobus mohl čekat, 
než pojede zpět. U nástupní zastávky je navržené posezení pod vzrostlým 
stromem.

PIKOVICKÁ PLÁŽ
Po  kultivaci travního porostu bude pláži 
ponechána původní atmosféra. Nový mo-
biliář v podobě dřevěných lehátek, pódia 
a  mola, které vstupuje do  prostoru řeky 
a  prodlužuje tak výběžek břehu, zajistí 
větší pohodlí pro všechny návštěvníky to-
hoto místa. Část pláže bude písková, ohra-
ničená dřevěným obrubníkem, který za-
ručí, aby se písek neroztrušoval na  trávu 
mimo vymezený tvar. Hlavní dominantou 
je dřevěné molo, které protíná pískovou 
plochu, vpíná se do vodního toku a umož-
ňuje příjemnější vstup do řeky. Umístěním 
zastínění nad lehátka jsou zajištěny pří-
jemnější podmínky ve slunečných dnech. 
Na  prostor pískové pláže navazuje hřiště 

kruhového tvaru ohraničené dřevěným 
obrubníkem s houpačkou a hrazdou. 
V části travnatého povrchu jsou navržené 
další atrakce v podobě zemních trampolín 
a  dřevěných masivních kulanů o  různých 
velikostech. Přírodní místo ohraničené 
dřevinami slouží pro posezení u  ohně 
v  podobě dřevěných lavic a  masivních 
špalků rozmístěných okolo prostoru ohně. 
Molo se přímo napojuje na nově vzniklou 
cestu z  pikovického podmostí. Tato dře-
věná podesta symbolizuje malý přístav, 
odkud bude možné se po dřevěném voru 
přepravit na protilehlý ostrov a užít si zá-
žitek z  řeky Sázavy, která je dominantou 
celého prostoru.

ODHADOVANÉ NÁKLADY

lehátka – 31 ks 330 026 Kč

plachta – 1–3 ks 26 940 Kč
houpačka vyrobená 
na míru 30 000 Kč

hrazdy vyrobené na míru 20 000 Kč

trampolína – 2 ks 92 230 Kč

lavice – 2 ks 130 590 Kč
přívoz – vor vyrobený 
na míru 70 000 Kč

dřevěná mola s ocelovou 
konstrukcí 80 500 Kč

dřevěná pódia 180 000 Kč

písek; frakce 0-4 mm 22 432 Kč

dřevěné koše – 2 ks 17 136 Kč

Celkové náklady 999 854 Kč

dlažba pěší 960 000 Kč

dlažba autobus 324 000 Kč

zatravňovací dlažba - parkoviště  1 300 000 Kč

probarvený asfalt 1 080 000 Kč

asfalt 440 000 Kč

mlatová plocha před hospodou 220 000 Kč

dřevěná lávka přes strouhu 10 000 Kč

nově vysazený strom 7 000 Kč

lavička – 6 ks 47 718 Kč

bourací práce stávající asfalt. plochy 917 350 Kč

dřevěné koše – 4 ks 34 272 Kč

Celkové náklady 5 306 068 Kč

{ TÉMA: KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ }



SKATEPARK NA BRUNŠOVĚ
Skatepark je navržen v těsném sousedství bikrosové dráhy. Je výškově rozdělen na dvě 
části. Ve vyvýšené části je umístěn bowl a rozjezdová plocha pro sekce propojující dol-
ní a horní úrovně. Skatepark je navržen formou plazy, jako veřejný prostor, obsahující 
prvky i pro streetball. Překážky jsou navrženy pro začínající a středně pokročilé jezdce 
a po diskuzi s místní komunitou se jejich výšky i umístění dají upravit. Nechybí zde ani 
zelené plochy pro odpočinek a úkryt před sluncem.

Odhadované náklady:
piknikové stoly – 7 ks 71 435 Kč
mlatová přístupová cesta 62 700 Kč
beton – vodorovné plochy 3 140 000 Kč 
beton – šikmé plochy 1 135 000 Kč
odpadkový koš – 3 ks 15 000 Kč
Celkové náklady 4 424 135 Kč

{ TÉMA: KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ }
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{ ROZHOVOR }

 Pamatuješ si okamžik, kdy jsi poprvé 
sednul na kolo?

Ano, měl jsem takové žluté kolo s maličkými 
kolečky, a když mě rodiče poprvé odstrčili, 
jel jsem. Od té doby jezdím pořád a všude, 
přijde mi to tak přirozené. Nepamatuju si, že 
bych šel jako dítě někdy někam pěšky.

 Na kole jezdí kde kdo. Jak se ale stalo, že 
ses vydal cestou extrémních disciplín?

Moji rodiče se přátelili s Ondrou a Hynkem 
Hájkovými z Brunšova, kteří v mladém věku 
závodili. Měli první horská kola s odpruže-
nou vidlicí, což tu do té doby vůbec nebylo, 
a zkoušeli první sjezdy a skoky na loukách 
a v lesích po okolí. Moc se mi to líbilo, s tátou 
jsme se jezdili dívat na závody, a když mi bylo 
kolem deseti let, začal jsem s partou kamará-
dů stavět první malé tratě v lese.

 Místní terén k tomu hodně vybízí. Kdo 
vás ale naučil, jak na to? 

Byla tu parta starších kluků, kteří jezdili 
na BMX kolech a my k nim tak trochu vzhlí-
želi. V jejich čele byl David Pálavský, který 
jezdil ze všech nejlíp, a  kromě toho stavěl 
různé malé skoky všude, kde se dalo. Obojí 
jsem se od něho začal učit.

 První partu kluků, co skáčou na  ko-
lech, jsem před lety zaznamenala za zá-

meckou zdí v prostoru po bývalém sběrném 
dvoře. To byla vaše první bikrosová dráha?
První dráhu kluci postavili nad Utahem 
na louce Spilkových a až potom se přesunuli 
do zámecké zahrady, kde to vypuklo ve vel-
kém. Byla tu obrovská dráha a jednu dobu 
patřila k nejlepším v republice. Kluci byli vý-
borní jezdci, ale zároveň je bavilo pracovat 
na budování skoků, neustále něco zlepšovali 
a rozšiřovali. V té době sem jezdili profesio-
nálové, kteří se už kolem živili, a několikrát 
se dráha objevila v nějakém časopise.

 Místní lidé ale neměli pro dráhu upro-
střed obce zrovna pochopení… 

Ano, kluci byli hodně divocí a pořádali tu 
velké mejdany, což v  sousedství mateřské 
školy nebylo úplně ideální. Ale dráha tu byla 
úžasná. Asi po šesti letech musela být zruše-
ná, tak jsme se vrátili zase na louku k Utahu, 
kde David Pálavský s Honzou Spilkou a zbyt-
kem party postavili novou dráhu, a hlavně 
první pumptrack.

 Jak je napadlo takovou dráhu postavit? 
Kde jste to odkoukali?

Jednou jsem si na závodech zlomil obratel 
a musel jsem ležet. Tak jsem byl pořád na in-
ternetu a narazil jsem na zprávu, že si jeden 
Australan – mistr světa ve sjezdu – postavil 
doma takovouto dráhu, aby trénoval fyzickou 
kondici. Hrozně se mi to zalíbilo a řekl jsem 
o tom Davidovi, že bychom to mohli zkusit 
postavit. A když jsem po 14 dnech mohl ko-
nečně ven, přišel jsem za ostatními na louku 
a zjistil jsem, že už mají polovinu hotovou. 
Tak vznikl první pumptrack v Čechách.
 

 Můžeš vysvětlit, co to přesně je a v čem 
se liší od bikrosových tratí?

Jde o  sérii boulí propojených  klopenými 
zatáčkami, rychlost se získává pohupová-
ním těla a při jízdě se vůbec nešlape. Mů-
žou na tom jezdit i děti, které už vydrží stát 
na pedálech. Dráha se dá jen tak projíždět, 
takže baví i začátečníky. Ale když je dobře 
postavená, dá se proskákat a užije si ji i hod-
ně pokročilý jezdec. Jezdí se stále dokola, ale 
na naší dráze se dá najít víc kombinací a je to 
docela fyzicky náročné. Jde o ideální prvek 
na každou takovou dráhu – zkušení jezdci se 
na ní zahřejí před velkými skoky a ti méně  

zkušení se toho na ní spoustu naučí a zaba-
ví se na ní do doby, než si troufnou na něco 
náročnějšího.

 Stávající dráha se nachází na Brunšově 
naproti sběrnému dvoru. Jde už o ko-

nečné místo?
Ani u Utahu jsme nebyli úplně vítaní, proto 
jsme hledali nějaký prostor, který by byl ofi- 
ciální a  kde bychom měli jistotu, že bude 
na delší dobu. Štěstí nám přálo a povedlo se 
získat od obce prostor na Brunšově, což byl 
zároveň důvod založení občanského sdružení. 
Když jsme tu před deseti lety začali budovat 
novou dráhu, přihlásil jsem nás do projektu 
společnosti 02, která podporovala aktivity 
mladých lidí, a díky tomu jsme získali první 
finanční podporu ve výši 100 000 Kč. Za to 
jsme koupili reflektory na  osvětlení, které 
máme, ale zatím jsme je vždycky sundali, pro-
tože jsme se báli, že nám je někdo ukradne. 

 Jak se staví taková dráha?
Dá se stavět ze všeho možného a záleží 

na tom, na jakém kole jezdíš. Tohle byla drá-
ha pro skákací kola, která mají obvykle jeden 
převod a jednu brzdu. Dráha je tedy z hlíny 
a může mít dřevěné prvky v podobě doplňu-
jících překážek nebo rozjezdů na skoky. Nedá 
se to ale stavět z jakékoli hlíny, ideální je jíl, 
který se dá dobře tvarovat a drží při sobě.

 Na trati se dvakrát konaly závody. Jak 
náročná byla organizace?

Nejvíc času zabrala příprava dráhy, aby byla 
v perfektním stavu. S Davidem jsme tam ma-
kali s lopatami měsíc v kuse od rána do ve-
čera. Povedlo se nám přilákat dobré jezdce, 
sehnali jsme sponzory, kteří poskytli hezké 
ceny. Závod se konal na konci sezóny a ne-
šlo už tolik o výkon, jako o exhibici a radost 
z jízdy. Pro nás osobně to byla zároveň jakási 
prezentace toho, co jsme v získaném prostoru 
dokázali vybudovat. 

 Když chtějí přijít rodiče s dětmi poprvé 
na dráhu, jakou musí mít výbavu?

Dá se přijet na jakémkoli kole, ale ideální je kolo 
vyrobené pro skákání nebo jízdu na pump- 

První bikrosové dráhy začali místní kluci stavět už před 25 lety. Parta týpků na divných 
kolech vzbuzovala častěji pohoršené pohledy než obdiv nad tím, co dokážou. To, co 
oni stavěli svépomocí, budují dnes města za  miliony. S  předsedou sdružení Bikepark 
Hradištko FILIPEM ŠIMEREM jsme si povídali o vzrůstající oblibě pumptrackových tratí, 
o tom, co se chystá na Brunšově, i o nejmladší generaci místních bikerů.

POSTAVILI JSME PRVNÍ PUMPTRACK V REPUBLICE
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{ ROZHOVOR }

tracku. Je třeba mít sedlo co nejníž, protože 
na kole se stojí a pro manévrování je nutné mít 
dostatečný prostor. Nutná je helma a pokud má 
i chránič na čelist, tím líp. Vyplatí se mít také 
rukavice a chrániče na kolena a lokty.

 Jde o  extrémní sport. Jak časté jsou 
na dráze úrazy?

Občas se stane nějaká zlomenina, ale na to, 
kolik tam jezdí dětí, je to spíš výjimečné. My-
slím, že jízda na kole po silnici za běžného 
provozu je nebezpečnější.

 Dráha je volně přístupná, za její uží-
vání se nic neplatí. Jak by se měli ná-

vštěvníci chovat, aby ji neničili? 

Za sucha je ideální některé části lehce po-
kropit, aby se hlína nedrolila. A za mokra by 
se nemělo jezdit vůbec, protože se rozjezdí 
a poničí. Taky se stane, že někomu připadají 
skoky příliš těžké a chce je upravit. Postavit 
skoky dá hodně práce. Chvíli na nich jezdí-
me a zjišťujeme, kde je potřeba něco vyla-
dit, což je další práce. Chceme, aby skoky 
nebyly nebezpečné, ale zároveň aby nebyly 
moc jednoduché, protože by nás nebavily. 
Je tedy strašně neslušné, když je chce někdo 
cizí upravit, protože zasahuje do díla někoho 
jiného.

 Pořádáte veřejnou sbírku a sháníte fi-
nance na přeasfaltování povrchu drá-

hy. Co vás k tomu vede?
Dráha je obrovská a  vyžaduje téměř kaž-
dodenní údržbu. Po  deštích se část tratě 
odplaví, něco zaroste, a když je sucho, drolí se 
na prach. Na našem pumptracku jezdí bikeři, 
kteří jezdí po všech pumptracích v republice, 
a většina o něm říká, že je ze všech nejlepší. 
To je hlavní motivace, proč ho chceme za-

chovat. Už je ve špatném stavu a nemáme sílu 
se o něj dál starat, proto jsme se rozhodli pro 
asfaltový povrch. Hlavní výhoda nakonec ale 
nespočívá ani tak v údržbě, jako ve využi- 
telnosti pumptracku za  jakéhokoliv počasí 
po celý rok a také to, že bude neustále v per-
fektním stavu.

 Jak náročná bude realizace?
Povrch pumptracku nejdřív pokryjeme 

asfaltovou drtí, kterou utemujeme. Musíme 
tomu dát takový tvar, který chceme, a asfalt 
povrch jenom okopíruje. S  asfaltéry jsme 
hodně diskutovali o dvou vysokých a klope-
ných zatáčkách a vymýšleli jsme postupy, jak 
nanést asfalt na  téměř kolmou stěnu. Sou-

částí dráhy bude i dřevěná minirampa pro 
skateboardy a koloběžky, což byl nápad ar-
chitekta Jakuba Loučky, který sehnal i spon-
zora na dodavatele materiálu. Dokážeme ji 
vyrobit vlastními silami, čímž ušetříme víc 
než polovinu nákladů. 

 V posledních měsících se dráha stala 
vyhledávanou zábavou místních dětí. 

Jaká je generace vašich následovníků?
Naše dráhy vždycky přilákaly o dost mladší 
kluky, než jsme my. Zpočátku byli nadšení, ale 
většinou toho brzy nechali. Letos tam začalo 
jezdit šílené množství dětí, nechodily do školy 
a neměly žádné kroužky. Občas mám pocit, že 
by dráha měla být trojnásobná, aby je všechny 
pojmula. Ale jsou to skvělé děti, neřešíme žád-
né konflikty a chodí i na brigády a jsou hodně 
pracovité. Doufám, že aspoň pár z nich u toho 
zůstane a bude se o dráhu starat s námi.

 Napadlo vás někdy předávat své zkuše- 
nosti mladším klukům a cíleně je tré-

novat?

Údržbou dráhy jsme trávili spoustu času, kte-
rý teď budeme moci využít jinak. S Davidem 
už jsme o nějakých možnostech mluvili, ale 
dokud nebudu mít jistotu, že na to budu mít 
čas, nechci nic slibovat. Rádi bychom děti na-
učili základy techniky jízdy na pumptracku. 
Už teď jim často radíme, jak na to, aby pro ně 
jízda nebyla nebezpečná. Dráha i děti by si za-
sloužily, aby se jim někdo pravidelně věnoval. 

 Když vás vidím jet po obci na malých 
kolech, překvapuje mě, že jste z té „klu-

kovské“ záliby stále nevyrostli. Jak dlouho 
se dá tomuto sportu věnovat?
Myslím, že do té doby, dokud nám to zdraví 
dovolí. David je starší než já, ve skocích už 
patří do kategorie veteránů, ale pořád mu to 
skáče dobře. A hlavní důvod, proč nás to ještě 
nepřešlo, je ten, že jsme dobrá parta a společ-
ně nás to baví. 
Děkuji za rozhovor.

Rozhovor zaznamenala 
LUCIE HAŠKOVÁ

Ing. Filip Šimer se narodil v roce 
1992 v Praze, a „i když na Hradištku 
žije teprve od svého prvního roku, 
považuje se za čistokrevného Hra-
dišťáka, protože jeho prarodiče Pa-
řízkovi tu žili už dávno před tím“. 
Vystudoval Fakultu managementu 
Vysoké školy ekonomické v  Pra-
ze. V  letech 2007 – 2012 závodil na 
horském kole v  disciplíně sjezd. Ve 
firmě Krabcycles pracoval jako bri-
gádník v  servisu kol a poté se pět 
let staral o marketing. Nyní působí 
v  Management Consultingu firmy 
KPMG. Je svobodný a bezdětný, 
s přítelkyní žije na Hradištku.

Momentka z prvních závodů na pumptracku na Brunšově (rok 2013)

POSTAVILI JSME PRVNÍ PUMPTRACK V REPUBLICE

David Pálavský – stavitel většiny hradištských 
skoků na dráze nad Utahem (2009)



{ 14 }

{ ŠKOLKA }

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM
Končí divný školní rok. Rok plný rychlých změn a rozhodování doslova za běhu. Doba, ve 
které jsme museli ukázat velkou flexibilitu a tvůrčí přístup. A schopnost věštit, co bude.

Podzim a  zimu jsme jakž takž ustáli. Na-
štěstí se nám vyhnuly karantény s nutným 
přerušením provozu. Písničkové předsta-
vení s tancem jsme měli v září na zahradě, 
potom dlouho nic a s kulturou jsme mohli 
začít až na konci května. Nesměl proběhnout 
předplavecký výcvik v Benešově, odpolední 
aktivity, pohybovky a angličtina se uťaly také. 
Přišli jsme o dvě besídky. Odjet na výlety ně-
kam autobusem by bylo pořád velké riziko. 
Šest týdnů v březnu a dubnu si nejstarší děti 
chodily do areálu školky pro „učivo“ v době 
distanční výuky. Děkujeme rodičům za vel-
kou podporu a trpělivost při domácím vzdělá-
vání. Chápeme, že to mohlo být někdy těžké. 
Paní učitelky to pojaly pestře a poctivě. Z va-
šich dotazníkových odpovědí vyplývá, že toho 
bylo akorát a většinou jste si to užili. V půlce 
dubna mohly nejstarší děti a pár dětí rodičů 

vybraných profesí začít chodit do  školky. 
A od května už potom všichni. Na rodičích 
byla znát velká úleva, že mohou své ratolesti 
zase na chvilku předat paní učitelce. Asi nikdy 
jste se, rodiče, tolik neusmívali, jako v prvních 
dnech po spuštění plného provozu. 

Co jsme si užili

Ke Dni dětí paní učitelky a asistentky připravily 
pro děti zábavné aktivity na zahradě a zašly si 
na tradiční sponzorskou zmrzlinu do Kandíku. 
Ve stejném týdnu přijel za dětmi na zahradu 
pan Šlosar se sovou pálenou, výrem, puštíkem, 
jezevcem a letošním liščátkem. Možná občas 
potkáte naše školkáče s batůžky na zádech. To 
znamená, že zrovna pochodují na svůj batůž-
kový výlet za poznáním po nejbližším okolí. 
Hodně mě mrzí, že už druhým rokem ne-
proběhla Zahradní slavnost, na které se lou-

číme s  budoucími prvňáčky. Naše slavnosti 
měly vzrůstající úspěch a účast. Loučení letos  
v  červnu proběhne bez přítomnosti rodičů 
na školkové zahradě. Děti se můžou těšit na zá-
bavu a něco dobrého na zub. Děkujeme Spolku 
rodičů naší MŠ za proplacení dárků dětem.
Paní učitelky opět vytvoří tablo s  fotogra-
fiemi dětí, které budou nastupovat do první 
třídy a třídy přípravné. Tak si ho zase někde 
najděte. Myslím, že by to mohla být knihov-
na, možná i obecní úřad. 

Zápis nepotěšil všechny

A zápis pro příští školní rok? Názory se růz-
ní. Někdo říká, že to nakonec nedopadlo zase 
tak špatně. Ten, na koho se nedostalo, má ale 
určitě velké potíže, jak s tím faktem naloží. 
Celkově by chtělo do školky nastoupit 50 dětí. 
Přijato bylo 27 Hradišťáků ze spádového ob-
vodu a bohužel nebyli přijati ani všichni tří-
letí místní. Letos se k nám hlásilo i deset dětí 
žijících v okolí. Rodiče se zmiňovali o dobré 

pověsti naší mateřské školy 
a také o možné návaznosti 
na základní školu. Je to sice 
milé, ale stejně je nemůže-
me přijmout. 
Máme před sebou dva týd-
ny prázdninového provozu 
a potom snad hurá někam 
za  létem, za  výlety, za  vo-
dou a  sluníčkem. Všem 
přeji klidné letní dny. 

Text: MAGDA BÍLKOVÁ, 
ředitelka MŠ Hradištko

VŠECHNO ZLÉ JE PRO NĚCO DOBRÉ…
...Říkávala moje babička a měla pravdu. Po-
tvrdilo se mi to opět, a to i v této době, kdy 
nalézt odpověď, co dobrého dětem přinesla 
tato „prokletá” a všemi odsuzovaná online 
výuka, je docela těžké.
Vyfasovala jsem hodinu suplování předmětu 
informatika ve 4. třídě. Chvíli jsem si lámala 
hlavu, co takto malé děti, proboha, mohu na-
učit já – počítačový amatér. Napadla mě spás-
ná myšlenka, že desetileté děti naučím „goo-
glovat“ = vyhledávat informace na internetu. 
Teď si s úsměvem říkám, jak naivní jsem byla! 
Vymyslela jsem 10 otázek, děti na ně měly 
za úkol zjistit na internetu odpovědi. Pro sebe 
jsem si rozšafně pomyslela, že když jim to ne-
půjde, alespoň 4 – 5 otázek jim odpustím. No, 
a byla jsem vedle, jak ta jedle: dětem jsem roz-
dala papír s otázkami a než jsem stihla zapsat 
do třídní knihy docházku, už za mými zády 
zapípal první nesmělý hlásek: „A co máme 
dělat, když už to máme?” Já na to u vytržení: 
„Ukaž, to není možné, vždyť já jsem ty otázky 
déle vymýšlela, než tys to zjistil!“

Skutečně, dětem se podařilo zjistit během 
několika minut všechno a já si říkám, že to 
je možná to pozitivní, co dětem tato, pro nás 
starší ročníky, přetechnizovaná doba a  ho-
diny prosezené u počítačů, přináší. Těší mě, 
že naše děti se v  internetové džungli určitě 
neztratí! Naopak, pohybují se v této džungli 
ladně a obratně, jako pralesní opičky, zatímco 
já si přijdu ve srovnání s nimi jako lenochod. 
A slova uznání musím, chtě – nechtě, vyslo-
vit i směrem k životní zkušenosti se sociální 
izolací v covidové době. 
Pro vás, kdo si chcete vyzkoušet, jestli jste při 
vyhledávání na internetu na úrovni desetile-
tého děcka, níže přikládám již zmiňovaných 
10 otázek. Schválně si to stopněte, průměr 
třídy byl 10 minut. 
P.S. A nešvindlujte při tom s encyklopediemi!
P.S.2. Pane řediteli, už mě, prosím, neposí-
lejte suplovat informatiku – slepice nemůže 
naučit létat orla...

Text: JARMILA DVOŘÁKOVÁ

Kolika let se dožívá medvídek panda?

Kdo to byl Vendelín Budil?

Co se stane, když hodíme kypřící 
prášek do láhve s vodou?

Jak bez pracího prášku vyčistíme 
skvrnu od trávy na oblečení?

Která bylinka pomáhá na bolesti zubů?

Jaká je otevírací doba ve sběrném 
dvoře na Brunšově?

Kolik stojí vstupenka do pražské ZOO  
pro děti do 15 let? 

Jak poznáme, že vajíčko je pukavec?

Zjisti telefon do knihovny 
na Hradištku.

Kolik let je prezidentu 
Miloši Zemanovi?
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{ ŠKOLA }

ZAKLÍNADLO JMÉNEM DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Napište si do diáře: do školy přijede mobilní dopravní hřiště… Tato věta nám ve škole 
zněla už jako zaklínadlo: Kdykoliv byla vyslovena, přišel lockdown, zavření škol a dis-
tanční výuka. Spojitost mezi lockdownem a návštěvou dopravního hřiště na naší škole 
už začali vnímat i ti, co nejsou za žádných okolností pověrčiví.

Když něco tak zoufale nevychází, máme ten-
denci na věc zanevřít a už se k ní nevracet. 
Naštěstí jsme to neudělali a s organizátorem 
mobilního dopravního hřiště jsme si do-
mluvili třetí termín návštěvy. A dobře jsme 
udělali! Skepsi jsme odhodili a celý den si 
užili, dospělí i děti. Když k nám byla příz-
nivá uklidňující se pandemická situace, zase 
nám nepřálo počasí, kvůli jeho nepřízni jsme 
museli přesunout hřiště do tělocvičny. Ale 
abychom nebyli jenom za brbly, kteří si po-

řád na něco stěžují – štěstí se na nás nakonec 
usmálo a ministr pár dní před termínem akce 
rozhodl, že se do tělocvičny SMÍ!  
Děti si osvojily pravidla silničního provozu 
akčnější formou než jen z učebnic a mimo 
jiné si zažily, že stát se účastníkem provozu 
může být i pořádný adrenalin – není to je-
nom o točení volantem v krásném autíčku. 
Většina dětí „vyfásla pokutu” za nedodržení 
pravidel a párkrát hrozila i „dopravní neho-
da nebo sražení chodce na přechodu”. Jak se 

ale moudře říká: Lepší na cvičišti, nežli na 
bojišti.

Text: JARMILA DVOŘÁKOVÁ

CO ŽIJE V ŘECE A JEJÍM OKOLÍ
V posledním květnovém týdnu jsme se se 
školní družinou vydali na projektový den 
do Pikovic k řece Sázavě. Tento projekt 
byl realizován v rámci programu „ZŠ Hra-
dištko – Jedeme dál!“ Odborníkem z praxe 
nám byla paní Janovská, která se zabývá 
veškerými drobnými vodními organismy.

Naštěstí nám tentokrát počasí přálo, takže 
pláštěnky jsme použili jen jako podložky 
na sezení. Když jsme se pohodlně usadili na 
louku, pověděla nám paní Janovská nejprve 
o různých druzích vod a jak je důležité ne-
chávat koryta toků přirozeně, protože pak se 
voda dokáže i sama čistit. Pak jsme si povída-
li o zvířatech, která mohou ve vodě a kolem 
ní žít. Závěrem přednášky nám paní Janovská 
rozdala ve zkumavkách naložené bezobratlé 

a pomocí klíče jsme mohli zkusit určit, jaký 
druh potvůrky držíme v ruce (byli tam jepice, 
pijavky i larvy komárů).
V průběhu odpoledne ještě děti vyplňovaly 
pracovní listy a kreslily obrázky viděných vod-
ních organismů. Nejzajímavější část ovšem 
byla, když nám paní Janovská v praxi ukáza-
la, jak se z řeky získává vzorek. Pak si moh-
ly děti samy vylovit z misky a ve zkumavce 
prozkoumat, co v Sázavě žije. Musím říci, že 
to byli opravdu roztodivní živočichové, což 
mohli zhodnotit i rodiče, protože některé 
děti si své „úlovky“ odnesly s sebou domů.

Text a foto: 
JITKA MINAŘÍKOVÁ



{ 16 }

{ KNIHOVNA  }

KNIHOVNA INSPIRUJE 
A PODPORUJE

Knihovna se během pandemie vrátila ke svému původnímu 
poslání, a tím je půjčování knih. Většina ostatních aktivit 
byla pozastavena nebo přenesena do virtuálního prostředí.  
A přesto se tu děly velké věci, covidu navzdory.

Distančně probíhala virtuální univerzita třetího věku a kurz tréno-
vání paměti s lektorkou Hanou Navrátilovou. Během června jsme 
stihli něco málo z našich obvyklých aktivit – deskohraní s Ga-
brielou Raiser nebo pidihernu pro naše nejmenší. A také jsme 
vyhlásili soutěž pro školáky pro blížící se 80. výročí vystěhování 
našeho kraje.
Kromě knih nabízíme nově také semínka, a to díky Janě Svačinové, 
jejíž příspěvek k tomuto zajímavému počinu najdete na str. 22. 
Dostalo se nám i jedné krásné pocty – aktivní skupina maminek 
založila a pokřtila zbrusu nové rodinné centrum HraDítko. Jsme 
rádi, že se tento záslužný čin zrodil i díky jejich setkávání v pro-
středí knihovny.
Přináší nám velkou radost, že ani v nepříznivé době není knihovna 
pro čtenáře pouhou půjčovnou, ale inspirativním místem, kde se 
rodí nové myšlenky a dějí odvážné činy.

Text: LUCIE HAŠKOVÁ

KNIŽNÍ NOVINKY
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ: 

A. Mornštajnová: LISTOPÁD 
K. Janečková: FRANCOUZSKÝ MANŽEL
V. Vondruška: KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ IV.
J. Karika: SMRŠŤ 
K. Follett: VEČER A JITRO
M. Bussi: NÁVRAT NA OSTROV LŽÍ
S. Lapena: JEJÍ KONEC
J. Caplinová: CUKRÁRNA V PAŘÍŽI
A. Jacobsová: KAVÁRNA U ANDĚLA

POPULÁRNĚ-NAUČNÁ LITERATURA:
J. Szántó: ZA OPONOU VÁLKY
P. Dostálek: SEMÍNKA Z VLASTNÍ ZAHRADY
Ch. Weinrichová: KOMBINOVÁNÍ ROSTLIN
J. Svoboda: KOMPLETNÍ NÁVOD K VYTVOŘENÍ EKO-

ZAHRADY A RODOVÉHO STATKU

NOVINKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
H. Tullet: La!: KNÍŽKA, KTERÁ DĚLÁ ZVUKY
E. Stará: NAUČ EDU ABECEDU
P. Čech: PRSTÝNEK Z KOPŘIVY; MODRÉ Z NEBE
J. Kukkonen: Lapka: POKLAD TŘÍ KRÁLŮ
T. Horváthová: SYDNEY (MY DVA Z B.)
I. Březinová: ZTRACENI VE VLNÁCH
V. Matocha: Prašina 3: BÍLÁ KOMNATA
F. Tichý: LABYRINT NEDOKONČENÝCH SETKÁNÍ
B. Trojak: SAFÍROVÍ LEDŇÁČCI
J. K. Rowlingová: IKABOG 
B. Cameron: PSÍ POSLÁNÍ
J. Kinney: Deník malého poseroutky: SAMÁ VODA
T. Brezina: FANTOM Z FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
E. Dolejšová: PARKOURISTA 
R. Lippincottová: PĚT KROKŮ OD SEBE
K. Westová: MOŽNÁ TENTOKRÁT
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{ RODINNÉ CENTRUM, KALENDÁRIUM }

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

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

První pohyby

Doba očekávání byla doslova těhotná nápady 
a plány, někdy to byl doslova uragán. Překo-
nali jsme ale i covid, lockdown… a zdánlivé 

prázdno a nemožnost se potkávat umožni-
lo celé myšlence zrát a vyvíjet se. Postupem 
měsíců si vše začalo sedat do jasnější podoby 
a po otevření přehrad setkávání se věci začaly 
dávat do pohybu. Vykouklo na nás poslání 
spolku, vykrystalizovaly se osoby zaklada-
telek – hradištských maminek a pomalinku 
narůstá i počet podporovatelů a fandů. 
Po kom že má naše dítko jméno? Inu po hře, 
ta totiž probouzí dětskou zvědavost a nadšení 
v každém věku. Výsledkem je pak kreativita 
v řešení situací, otevřenost k učení a silný pří-
dech pospolitosti, oživení a radosti ze života. 
K tomu všemu chceme s HraDítkem přispět. 

Kde bude doma

Prostorově budeme rozkročeni mezi Hra-
dištkem a Štechovicemi. Jako zázemí rodin-
ného centra jsme v tomto okamžiku zvolili 
připravené prostory v Multifunkčním centru 
ve Štechovicích, akce ovšem budeme pořádat 
i na Hradištku. A co tedy máme konkrétně 

v  plánu? Rozjet volnočasové a  komunitní 
aktivity pro členy i širší veřejnost: herničku 
pro nejmenší, aktivity pro školkové i školní 
děti, vzdělávání pro dospělé i tématické akce. 
Spolek se rodí právě v těchto dnech zápisem 
do spolkového rejstříku. Poprvé o sobě dal 
vědět v průběhu června podpůrnými aktivi-
tami, například bazarem dětských věcí a vy-
bavení. První oficiální krůčky udělá s nástu-
pem zářijových dní, kdy nabídneme první 
aktivity v Multifunkčním centru. Pozor, dů-
ležité! Rádi bychom do rodinného centra při-
lákali návštěvníky všech generací. Abychom 
se ideálně trefili i do vašeho vkusu, vytvořili 
jsme anketu o tom, jak byste si přáli rodinné 
centrum využívat. Odkaz na formulář nalez-
nete na webu obce či na našem facebooko-
vém profilu Rodinné centrum HraDítko.

Společná péče
HraDítko, stejně jako každý novorozenec, 
potřebuje spoustu naší lásky, energie, pozor-
nosti, jakož i nějakou tu výbavičku. A tak se 
nestydíme požádat každého, kdo s  našimi 
plány jen trochu souzní, o podporu – časo-
vou, finanční nebo hmotnou. Máte chuť se 
byť jen jednorázově zapojit? Stát se naším 
členem a tím nás finančně podpořit? Nebo 
máte v rukávu kontakty na firmy, které jsou 
pro, podpořit smysluplnou aktivitu svým 
zbožím či službou? Halóóó, jsme tady! Sta-
čí napsat na náš e-mail hraditko@email.cz 
nebo facebookový profil Rodinné centrum 
HraDítko. Budeme se revanšovat, jak to jen 
půjde. Na tomto místě chceme zároveň po-
děkovat obci Hradištko i městysu Štěchovice 
za jejich otevřenost a snahu vyjít nám vstříc, 
a také všem dosavadním podporovatelům.  
Kdo byl kdy přítomen zázraku zrození, asi 
bude souhlasit, jak magický okamžik to je. 
I my roditelky jsme v úžasu a s napětím i tro-

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

Text: JANA SVAČINOVÁ

KALEDÁRIUM
•	 5. června – 14. listopadu 2021, 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 
– výstava Filmové Jílové

•	 sobota 26. června 2021 od 14 hodin, 
tábořiště Pikovice – oslavy 100 let 
SDH Pikovice

•	 sobota 26. června 2021 od 9 hodin, 
společenský sál vedle tělocvičny Hra- 
dištko – bazar dětského oblečení

•	 sobota 3. července 2021 od 14 hodin, 
Třebsín – hudební festival Třebsínské 
zvonění 2021

•	 sobota 10. července 2021 od 14 ho- 
din, zahrada za hasičskou zbrojnicí 
SDH Hradištko – Den pro děti

•	 sobota 10. července 2021 od 13 hodin, 
Třebsín – hudební festival  Třebsín- 
ská zvonička 2021

•	 sobota 17. července 2021 v 15 ho- 
din, tábořiště Pikovice – divadelní 
představení pro děti Nožička 
a Wohryzek

•	 sobota 7. srpna 2021 od 19 hodin, 
nádvoří Regionálního muzea v Jílo- 
vém u Prahy – koncert Laco Deczi

•	 pátek 13. srpna 2021 od 20.30 hodin, 
nádvoří Regionálního muzea v Jílovém

•	 u Prahy – divadelní představení Hub- 
te trampy, serou v lese

•	 13. – 14. srpna 2021, statek Všetice – 
hudební festival Krásný ztráty

•	 sobota 14. srpna 2021, areál soko- 
lovny Netvořice – koncert kapely 
Keks

•	 neděle 15. srpna 2021, náves Netvo- 
řice – tradiční pouť

•	 sobota 11. září 2021 od 14 hodin, 
náves – hradištská pouť

•	 sobota 11. září 2021 ve 20 hodin, 
areál SDH Hradištko – letní zábava, 
účinkuje Petr Urbánek, dechovka 
Milana Zemana a rocková skupina 
Rock Automat

•	 sobota 11. září 2021, tábořiště Piko- 
vice – Trampské Pikovice
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{ HRADIŠTSKÝ TALENT, SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

Autor rébusů, her a komiksů
Rozhovor jsme tentokrát vedli s 16letým Jonášem Šafránkem, jehož koníčkem je tvorba 
rébusů. Jonáš je absolventem místní základní školy a  nyní navštěvuje prvním rokem 
Smíchovskou střední průmyslovou školu. Zatím velké rozdíly mezi školami nepozoruje, 
jen ho zmáhá ranní vstávání a dojíždění. 
Ve  volném čase se baví sestavováním nej-
různějších křížovek, hádanek a rébusů. Za-
čal s tím na základní škole a čtenáři se s jeho 
dílky setkávají i  na  stránkách Zpravodaje. 
V posledním čísle se jednalo například o ja-
zykovou hříčku vepsanou do notové osnovy 
a ve spolupráci s bratrem Matoušem vytvoře-
nou osmisměrku ztíženou průchodem laby-
rintu. První Jonášovou hádankou, na kterou 
si vzpomíná, bylo vlastní šifrové písmo.

Slovní rébusy
Jaké hádanky tvoří Jonáš nejraději? „Asi 
slovní, v  nichž je nápověda, která zároveň 
ukrývá řešení,“ prozrazuje. Zadání formuje 
různě. Někdy se je rozhodne vymyslet, jindy 

si všimne textu, který ho upoutá jako vhod-
ný základ. Může se jednat o graficky zajíma-
vou podobu, kdy je například nad každým 
druhým písmenem háček. Rébusy vznikají 
v řádu několika hodin s pauzami na rozmýš-
lení dalšího postupu. Hodně rád má osmi-
směrky a zdůrazňuje, že jejich sestavování 
není zas tak těžké.
Při povídání s Jonášem vyplynulo, že se jeho 
záliba v tvorbě hádanek a úkolů v poslední 
době posunula od statické podoby k pohybu 
a interaktivitě. „Doma kreslím komiksy nebo 
animuji příběhy a baví mě programování her, 
protože to je ještě další level od videa,“ říká. 
„Jde o to, co je nejtěžší udělat. Protože napsat 
text, to je snadný. Kdežto komiks, to už je 
trochu těžší, animace je ještě těžší a hra je 
nejsložitější.“ Jonáše však láká nejen stupňu-
jící se obtížnost, ale i možnost víc si s tvorbou 
vyhrát. „Protože v textu mám jenom nějaká 

písmena, ale v  komiksu to můžu lépe po-
psat… Hledám limity v daném oboru. Třeba 
nacpat do osmisměrky co nejvíc možností, 
aby nebyla jen obyčejná.“
Během povídání jsme opakovaně narazili 
na Jonášovu touhu zdolávat překážky a neu-
lehčovat si práci. Sice také vyzkoušel tvorbu 
komiksů pomocí elektronických grafických 
nástrojů, ale ustoupil od nich, protože mu 
tato forma práce přišla ošizená. Hry nicmé-
ně programuje s pomocí počítače, konkrétně 
v programu Scratch.

Oblíbená témata
Pokud se bavíme o tematické rovině Jonášo-
vy tvorby, u komiksů vychází z fantasy, z vy-

myšlených světů, na jejichž zrodu se účastní 
i jeho starší bratr. Společně se pak dělí i o ma-
lování. U her se jedná o „všehochuť“ – mix 
témat i stylů, často jsou to pokusy a zůstá-
vají rozpracované. „Udělal jsem zatím dvě 
hry, které jsou vážně dokončené a jsou tam 
vychytané chyby.“ Někdy práce na nich trvá 
měsíc i víc. Hry pak hrají jeho mladší bratři 
a upozorňují na místa, která je třeba vylep-
šit. Ve svých hrách staví důvtip nad rychlost, 
na pozadí velkého příběhu postupuje hráč 
skrze malé hádanky. Vedle tvorby her ho baví 
i jejich hraní. Na základě jedné ze svých oblí-
bených – české hry Machinarium – vytvořil 
i volné pokračování. 
Všechny Jonášovy výše zmíněné aktivity za-
tím zůstávají volnočasovými zálibami, jako 
možnou budoucí profesi je nevnímá. Nechá-
me se překvapit, kam ho další roky zavedou. 

Text: KLÁRA BUDILOVÁ

Brunšovský rodák 
ANTONÍN ŠIROKÝ 

oslavil 17. května 2021 
na Zbraslavi 

své 90. narozeniny. 
PŘEJEME MU HODNĚ ZDRAVÍ 

DO DALŠÍCH LET.
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{ DĚTSKÉ STRÁNKY }

DORT: 
Rozřízni dort třemi rovnými řezy 

na osm stejných dílů.

ČOKOLÁDA: 

a) Rozděl čokoládu pomo-
cí co nejméně rovných 
řezů spravedlivě třem 
lidem.

b) Tabulka byla původně 
čtvercová a každý ze tří 
lidí už měl stejný počet 
dílků. Kolik nejmíň mohl 
každý mít?

Řešení rébusů najdete na poslední straně tohoto Zpravodaje
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{ SPOLKY }

SBÍRKA NA BIKEPARK – JE TO NA VÁS
Je rozhodnuto. Pumptracku, který je součástí dráhy na Brunšově, přiděláme asfaltový 
povrch. Díky tomu bude využitelný po celý rok a za jakéhokoliv počasí, sjízdný nejen 
pro kola, ale i koloběžky a skateboardy, s minimální údržbou a vždy v perfektním stavu. 
K tomu přistavíme nový, ocelový rozjezd a také minirampu pro skateboardy a koloběžky!
Budeme k tomu ale potřebovat pomoc vás 
všech, našich spoluobčanů. Většinu prací 
zvládneme udělat sami, ale asfaltový povrch 
i materiál na rozjezd a minirampu něco stojí 
a my bohužel tolik nemáme. Proto jsme na 
naše sdružení Bikepark Hradištko založili 
transparentní účet a prosíme vás o příspě-
vek, abychom mohli náš projekt co nejdří-
ve realizovat. Celkem potřebujeme vybrat 
227 517 Kč, za které s naší prací obec získá 
perfektní a trvalé sportoviště využitelné dět-
mi i dospělými. Nad rámec tohoto rozpočtu 

přislíbil obecní úřad financování i realizaci 
okolí bikeparku, včetně zázemí, které bude 
sloužit rodičům doprovázejícím své děti do 
bikeparku a odpočívajícím bikerům.

Kam zaslat příspěvek

Rádi bychom zveřejnili jména přispěvovate-
lů na tabuli v bikeparku a k tomu potřebu-
jeme jejich souhlas – pokud se zveřejněním 
souhlasíte, napište to prosím do zprávy pro 
příjemce v bankovním příkazu. Číslo účtu 
našeho spolku je: 5982624359/0800. K platbě 
je možné využít i přiložený QR kód.
Pokud vlastníte firmu, rádi byste se stali 
sponzorem bikeparku a potřebujete si dát 
příspěvek do účetnictví, ozvěte se mi pro-
sím na e-mail: filip.simer@seznam.cz nebo 
na telefon 728 603 708. Sponzory bikeparku 
uvedeme na velké tabuli v areálu a na face-
bookových a webových stránkách bikeparku.

Informaci šiřte dál

Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Pevně 
věřím, že při počtu cyklistů, rodičů dětí, kteří 
dráhu využívají a budou využívat, a lidí, kteří 
mají zájem o naši obec, se nám podaří částku 
rychle vybrat. Pokud si příspěvek nemůžete 

dovolit, můžete nám velmi pomoct, když bu-
dete informace o naší sbírce šířit mezi svými 
známými.
A kdy chceme začít stavět? Materiál na oce-
lový rozjezd jsme už zakoupili a rádi bychom 
jej měli připravený začátkem července. Do 
konce července bychom chtěli mít posta-
venou rampu. Nejdražší položka je asfalto-
vání pumptracku a ta závisí hlavně na tom, 
jak rychle se nám podaří vybrat potřebnou 
částku. Rádi bychom měli pumptrack vyas-
faltovaný už v září, nejpozději však do konce 
tohoto roku, aby byl co nejdříve k dispozi- 
ci. Děkuji architektu Jakubovi Loučkovi za  
vizualizace bikeparku a návrh minirampy, 
který použijeme pro stavbu, a všem dalším, 
kteří nás již podporují.

Text: FILIP ŠIMER, 
předseda sdružení

Fáze Celková 
cena Cizí zdroje Vlastní 

zdroje

Stavba ocelového rozjezdu 34 647 Kč Příspěvek obce  25 000 Kč 9 647 Kč

Stavba minirampy pro skate-
boardy a koloběžky 57 870 Kč Příspěvek firmy LAS dřevostavby 20 000 Kč 37 870 Kč

Asfaltování pumptracku 180 000 Kč 0 180 000 Kč

Celkem bude potřeba: 227 517 Kč
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{ SPOLKY }

JARO BYLO NA ZÁSAHY PESTRÉ
Protipandemická opatření měla dopad též na činnost Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů Hradištko (JSDH Hradištko). Po dvouměsíční pauze, kdy se hasičským zásahům vě-
novali převážně profesionálové, prověřilo naši připravenost několik dopravních nehod, 
požárů i přívalové deště.

Uvedená dvouměsíční pauza začala po 25. 
únoru, kdy vyjela JSDH Hradištko k  do-
pravní nehodě poblíž obce Buš a kde byla 
vyprošťována a následně vrtulníkem do ne-
mocnice transportována osoba, u níž se poz-
ději ukázalo, že byla v době zásahu tzv. covid-
-pozitivní. A právě kvůli takovým případům 
a  z  důvodu ochrany zdraví dobrovolných 
hasičů výrazně omezilo operační a informač-
ní středisko Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje vysílání dobrovolných 
hasičů k  zásahům, kde hrozilo nebezpečí 
nákazy covidem. Toto opatření však platilo 
jen do konce nouzového stavu, takže po 12. 
dubnu se zase činnost jednotky rozjela napl-
no a výjezdy začaly rychle přibývat, přičemž 
skladba událostí byla skutečně různorodá. 

Přehled zásahů

Celkem se ve  sledovaném období jednalo 
o  devět zásahů, z  toho ve  dvou případech 
šlo o  požár chaty (24. dubna v  Hradištku 
a 3. května v Pikovicích), ve dvou případech 
o dopravní nehody (19. dubna v Hradištku 
a  19. května v  Davli), dále o  únik nebez- 
pečných látek na pozemní komunikaci (25. 
dubna u štěchovické přehrady), záchranu oso-
by a asistenci pro zdravotnickou záchrannou 
službu (28. dubna v Hradištku) a tzv. zálohu 
na stanici HZS Jílové u Prahy (1. května). 

Kromě uvedených zásahů jsme dále vyje-
li ke dvěma případům čerpání vody, a to 2. 
května v Hradištku, ale zejména 14. května 
v hradištské tiskárně a okolí, přičemž tento 
zásah byl pro nás největší 
a nejdelší za poslední roky. 
Po vydatných deštích totiž 
došlo k  zatopení suteré-
nu tiskárny, takže kolem 
sedmé hodiny ranní jsme 
začali čerpat a  skonči-
li jsme až po 10. hodině 
večerní poté, co bagr vy-
hrabal odvodňovací kanál 
do strouhy pod tiskárnou. 
V průběhu celého dne se 
do zásahu zapojili téměř 
všichni členové jednotky 
a  prakticky veškerá čer-
pací technika, která byla 
k  dispozici. Souběžně 
s  nasazením v  tiskárně 
jsme se snažili alespoň 
v minimální míře prová-
dět drobné terénní úpravy 
u cest v Pikovicích, které 
měly nasměrovat tekoucí 
vodu ze silnic do strouhy.
Díky uvolňování pro-
ticovidových opatření 

jsme současně obnovili i pravidelné výcviky 
a  proškolování členů jednotky. V  průbě-
hu května navíc pět členů JSDH Hradištko 
úspěšně absolvovalo příslušné kombinované 
e-learningové a prezenční kurzy, takže nyní 
jsou v jednotce tři noví strojníci a dva noví 
velitelé.   

Text a foto: ZDENĚK PROŠEK

KAM OD ZÁŘÍ ZA SPORTEM PRO DĚTI NA HRADIŠTKU
Pomalu končí školní rok, který skoro ani nezačal, pomalu končí i sportovní rok, který 
jsme se snažili naplnit v mezích, co nám bylo umožněno, a teď doufáme, že ty příští, jak 
školní, tak i sportovní, se po prázdninách rozběhnou ve „starých“ kolejích. 

Původně jsem chtěl článkem motivovat nej-
mladší kluky a holky k zapojení se do dvou 
sportů, ve kterých se účastníme okresních, 
krajských a republikových soutěží – fotbalu 
a rokenrolu, ale byl jsem mile překvapen, ro-
diče se už poptali a do nejmladší kategorie fot-
balistů naskočilo hned po covidu přes 10 no-
vých talentů. Pro jistotu uvádím krátký a zcela 
jednoduchý návod, jak začít: fotbal 
– podívat se na www.hradistko-
-fotbal.estranky.cz, kde jsou kon-
takty na  trenéry podle ročníků 
narození (budeme rádi i  za  klu-
ky trochu starší, když budou mít 
chuť si to zkusit) nebo napsat na  
lada.vondr.cmsch@seznam.cz, 
Rokenrol – je to podobné, jen s ji- 
nými adresami webu https://tj-
-slovan-hradistko-rokenrol.
webnode.cz/ nebo mailu roken-
rolmarko@gmail.com. Stačí na-

psat nebo zavolat, ideálně sdělit jméno a věk 
dítěte a domluvíme se, kdy se sportováním 
začít. Samozřejmě si to ti nejmenší (od 5 let 
věku) nejdříve vyzkouší, soutěže a závody je 
čekají až v dalších letech podle věku, chuti 
a fyzické vyspělosti.
Kdo si chce „jen“ občas zasportovat, probíhá 
každý čtvrtek odpoledne v tělocvičně oblí-

bený kroužek míčových her pod vedením 
manželů Kučerových, kteří byli nedávno 
oceněni za  mimořádný celoživotní přínos 
sportu na okrese Praha – západ, určitě za-
slouženě. Tam stačí přijít, vyplnit přihlášku 
a začít sportovat.
Rád bych také požádal tatínky a maminky, 
kteří by měli chuť zapojit se do  trénování, 
případně by chtěli na Hradištku zkusit rozjet 
nějaký další sport, ozvěte se na výše uvede-
né e-mailové adresy, dětí stále přibývá a byla 

by škoda kvůli nedostatku trenérů 
a  ochotných rodičů omezovat počty 
oddílů. Zatím jsme bohužel limitová-
ni i  prostorem pro sport, především 
v zimním období. O tom jsem už psal 
v  minulém článku, využití společen-
ského sálu u tělocvičny a vybudování 
multifunkčního hřiště s umělým povr-
chem by hodně pomohlo nejen dětem 
v TJ, škole a školce. První kroky jsme 
udělali, tak snad se podaří i ty další.

Text: LADISLAV VONDRÁŠEK
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{ TIP NA VÝLET }

DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVY ZA VODOPÁDY
Ráda bych vás pozvala na několik výletů čistě přírodního charakteru, a to k místním více 
či méně známým vodopádům. Máme za  sebou deštivé období, a  tak vodopády v  po-
sledních týdnech tekly mohutnějšími proudy. Ovšem i při menším průtoku stojí za to 
místa navštívit, jejich okolí jsou malebná a vzhledem k blížícímu se létu se tipy na místa 
osvěžení myslím velmi hodí.

Krňanský vodopád
Nejprve se vypravíme k vodopádům při pra-
vém břehu Vltavy. Prvním vodním cílem 
bude KRŇANSKÝ VODOPÁD, ke kterému 
se můžete vydat z obce Třebsín, resp. od au-
tobusové zastávky „Krňany, rozcestí, Třeb-
sín“ po žluté turistické značce. Ta vás přivede 
k zahrádkářské osadě a pak cesta strmě klesá 
ke Smetanově studánce, kde se od turistic-
ké značky musíte odpojit a dále pokračovat 
po pěšině podél Krňanského potoka, při je-
hož ústí do štěchovické přehrady se vodopád, 
resp. kaskáda několika malých vodopádů, na-
chází. Při ústí vodopádu do štěchovické pře-
hrady na vás čeká kouzelné místo – drobná 
pláž se zurčícím vodopádem a  průhledem 
ke známé trampské osadě Ztracenka. Jedná 
se o náročnější terén, pro kočárek nesjízdný.

Krňanský vodopád
Výška: 3 metry
Průtok: 25 l/s

Mohutnost: 75 m*l/s
GPS: 49°50‘41.595“N, 

14°27‘12.791“E
  

Kletecký vodopád
Asi 600 metrů severozápadně od Krňanské-
ho vodopádu, v  rokli ve  skalnatém břehu 
štěchovické přehrady, protéká drobný potů-
ček s průměrným ročním průtokem kolem 
dvou litrů za sekundu. Po vydatných deštích 
však ve své spodní části vytváří vodopád, na-
zývaný KLETECKÝ, který padá téměř pří-
mo do štěchovické přehrady. Rokle je z obou 
stran sevřena skalami, přístup je tedy možný 
pouze vodou.

Kletecký vodopád
Výška: 10 metrů
Průtok: pod 5 l/s

Mohutnost: pod 50 m*l/s
Přesná poloha na mapách.cz

GPS: 49°50‘54.55“N; 14°27‘0.28“E

Teletínské vodopády
Pokud se rozhodnete pokračovat k dalším 
vodopádům, pokračujte od Smetanovy stu-
dánky dále po žluté přes Teletín, kde si o ví-
kendu můžete v místní pekárně pochutnat 
na výborném dvojctihodném koláči, domá-
cí limonádě nebo kávě a na chvíli spočinout 
u  malebného rybníka Podnětov. Putování 
k  vodopádům můžete spojit s  odbočkou 
v Teletíně ke krásné vyhlídce Bednář, která 
je značená jen na nejpodrobnějších mapách 
a turistická značka k ní nevede.
Sestup z Teletína do údolí Teletínského po-
toka nepostrádá na dobrodružnosti, ovšem 
Teletínské vodopády stojí za to… Lidé na Te-
letínském potoce vybudovali sérii protipo-
vodňových hrází, mezi kterými se objevují 
kaskády a vodopády. Protipovodňové hráze 
jsou i na potoce Třeblová, do kterého se Te-
letínský potok vlévá. Pokračujte stále lesem 
proti proudu Třeblové. Čekají vás tři brody, 
kterých se ale nemusíte bát. Pokud není po-
tok příliš rozvodněn, není problém překonat 
je suchou nohou. 
Pokračujte směr Nedvězí, projděte lokalitou 
Pexův luh, kde zkraje narazíte na další stu-
dánku – Anežku – a  minete nově zrekon-
struovaný, architektonicky oceňovaný mlýn. 
Zde se můžete vydat do Vysokého Újezdu 
po modré, nebo ještě pokračovat dále po žlu-
té do  Nedvězí, kde se nachází další mlýn 
U Párisů, který znají všichni milovníci Men-
zelových filmů. Hrál totiž ve filmu Na samo-
tě u lesa. V Nedvězí se nabízí občerstvit se 
v rodinné hospůdce U Hnáta, projít se kolem 
farmy Michael a přilehlého rybníku a výlet 
zakončit na  autobusové zastávce „Rabyně, 
Nedvězí“.

Teletínské vodopády
Výška: 2,5 a 4 metry

Průtok: 10 l/s
Mohutnost: 25 a 40 m*l/s

GPS: 49°49‘21.05“N, 14°27‘16.80“E

Vodopády u Sázavy
Výlet za vodopády na levém břehu Sázavy za-
hájíme opět na Třebsíně. Od restaurace Zvo-
nička se vydejte po zelené, cestou minete po-
stavičku vodníka Třeba a bývalou studánku 
v obležení spoustou hrnečků. Za rozcestní-
kem pod Třebsínem se nachází řada kaskád 
a menších vodopádů, nejvyšší z nich, TŘEB-
SÍNSKÝ VODOPÁD, je vysoký přibližně 
2,7 metrů a nachází se 100 metrů před ústím 

Teletínské kaskády
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Lečický vodopád

KOMU SE NELENÍ, TOMU SE SEMENÍ
Nápad založit Semínkovnu přilétl z Davle. Malé nenápadné nic, které zapustilo kořeny 
a  vykvetlo během prvních jarních dní v  hradištské knihovně. Usazeno jest v  dřevěné 
krabici, nabízí semínka zeleniny, květin i bylinek a zve na různé bohulibé akce.

Projekt Semínkovny založila v Česku Klára 
Hrdá po svém pobytu ve Francii a aktuálně 
je na mapě www.seminkovny.com téměř 200 
míst, kam může pokorná zahradnice či za-
hradník přijít a sémě si zapůjčit. Princip je 
jednoduchý: půjč si, zkus vypěstovat, skliď, 
vrať semínka do krabice. Nasnadě je otázka: 

„Co když se mi to nepovede?“ Klára k tomu 
říká: „Semínkovna = osivo ke sdílení. Ob-
vykle to neznamená, že přesně to samé osivo, 
které jste si vypůjčili, v budoucnu vrátíte. Vše 
záleží na vašich semenářských možnostech 
a schopnostech, ale často i na místních kli-
matických a  jiných podmínkách, které ne-

můžete ovlivnit. Proto nemějte obavu, pokud 
se semenaření nevydaří. To se stává, zvláště, 
pokud semenařit začínáte, nebo jste si zvolili 
druh, který se semenaří obtížněji.“
Semenaření je trochu věda, to nezastíráme. 
I proto jsme pořídili chytré knížky, chystáme 
sezónní burzy sazenic, výměny zkušeností 
mezi pěstiteli a další podpůrné akce. V září 
také přijede Klára Hrdá Semínkovnu doda-
tečně pokřtít a zasvětit zájemce do základů 
semenaření.
Semínkovna je radost a  nás navíc oslovi-
la i z hlediska udržitelnosti a komunitního 
přesahu. Stejně jako knihy se totiž kvalitní 
semínka předávají z  generace na  genera-
ci. Představa, že si tu časem vypěstujeme 
přesně taková rajčata, salát nebo ředkvič-
ky, které budou přizpůsobeny hradištským 
podmínkám, je přeci svůdná. Také proto 
jsme napojeni na další Semínkovny v našem 
okolí a semínka vyměňujeme i s nimi.  Pod-
mínkou projektu Semínkovny je bio kvalita 
všech nabízených semínek. Běžně prodávaná 
hybridní semena, např. F1, totiž neudrží bě-
hem let své vlastnosti, a tak nemohou plnit 
zamýšlený účel. 
Podařilo se nám vás nalákat? Pokud jsme 
zaseli byť jen jediné semínko zvědavosti, 
účel byl splněn. Je jen na vás, jak s ním dál 
naložíte. 

Text: JANA SVAČINOVÁ

Třebsínského potoka do Sázavy. Navštívit tu 
můžete ještě Raisovu vyhlídku a pokračovat 
dále po červeně vyznačené Posázavské stezce 
směrem k OVČÍNSKÝM VODOPÁDŮM. 
Ty se nachází pod osadou Ovčín, v prudce 

klesajícím terénu, na malém potůčku ústícím 
do kaňonu Sázavy. Turistická trasa přechází 
tuto sérii kaskád, nicméně za krásami všech 
těchto vodopádů je potřeba vyrazit do terénu 
mimo značení. 

Třebsínský vodopád
Výška: 2.7 metru

Průtok: 10 l/s
Mohutnost: 27 m*l/s

GPS: 49°51›37.66»N, 14°27›58.69»E

Ovčínské vodopády
Výška: 2.3, 2, 2, 2.5 a 3 metry

Průtok: 10 l/s
Mohutnost: 20-30 m*l/s

GPS: 49°51‘57.20“N, 14°28‘32.59“

Vodopád na Kocábě
Posledním vodopádem je LEČICKÝ VO-
DOPÁD v  Malé Lečici na  řece Kocábě. 
Možná místo poznáte, protože se u přilehlé 
tůně natáčela scéna z filmu Léto s kovbojem. 
Na trase z Nového Knína do Štěchovic se ten-
to vodopád nachází na 6. kilometru. Po ces-
tě vás čekají brody, lávky, kamenité stezky, 
trampské osady i mnoho míst stvořených pro 
chvíle odpočinku.
Takže s sebou: batůžky, pevnou obuv, out-
doorové hrnečky na vodu ze studánek, pár 
drobných na případné občerstvení po cestě 
a hurá do terénu!

Lečický vodopád
GPS: 49.8201397N, 14.3334700E

Text a foto: RADKA HEJLOVÁ
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STROM, KTERÝ DÁVÁ VÍC NEŽ POUHÝ STÍN
Když jsem chodil do ľudovej školy – takto se označoval první stupeň základní školy – 
ulice města Žilina byly lemovány javory, jejichž vzhled byl každoročně upravován měst-
skou údržbovou četou sestřihem loňských větví až na kmen. To vytvářelo kulovité ko-
runy a bránilo v bujném růstu stromů. Zato na jaře byly koruny plné chroustů vhodných 
na házení děvčatům do vlasů a koncem léta zase plné dvounažek vhodných na prodlu-
žování nosů. 

Na Hradištku jsou v současnosti dva takto 
udržované stromy v ulici Tiskárenská, ovšem 
bez chroustů. Zato v  zahradě u  bytovky 
čp. 100 (bývalo tam sídlo MNV a  pošty) 
– rostly v roce 1968 dva nebo tři obrovské 
javory s průměrem kmenu až 120 cm. Je-
jich potomstvo rostlo a roste široko dale-
ko. Časem je větry tak poškodily, že po nich 
zůstalo jen potomstvo. Až na  jeden, který 
v dobách minulých byl ještě maličký. Z toho 
jejich potomstva jsem si vybral v  nostal-
gii po svém dětství tři stromky, zasadil je 
na okraji pozemku SPP GŘ (u chovatelů) 
a pečoval o ně. Chránil jsem je např. před 

konzumací Procházkovic Mášou. To byla 
oslice pověřena kromě jiného sbíráním 
a přežvykováním nedopalků cigaret, které 
v té době, podobně jako dnes, kuřáci trousí 
kolem sebe. Máša je již dlouho v oslím nebi, 
a stromy rostou dál. 

Kde se daří javorům

Javor je tudíž velice životaschopná rostli-
na. Daří se mu na celém území ČR v lesích, 
parcích i jako solitéry. To platí zejména pro 
tři druhy – javor klen (Acer pseudoplata-
nus), javor mléč (Acer platanoides) a javor 
babyka (Acer campestre). Všechno to jsou 
velké stromy dosahující výšky 20 až 30 
metrů. Jejich plody – dvounažky s  výraz-
nými křídly, jsou u klenu téměř rovnoběž-

né, u mléče křídla svírají široký tupý úhel 
a u babyky jsou v úhlu 180 stupňů. Latinské 
názvy klenu a mléče napovídají, že listy jsou 
podobné platanům. (Ty si lze prohlédnout 
třeba ve Francii v údolí řeky Loire nebo při 
případném nedostatku cestovních dokladů 
i na začátku ulice Malá Podkova na Hradišt-
ku, kde dva rostou.) Babyku najdeme na les-
ních okrajích v křovinách v teplejších polo-
hách celého státu. Další druhy javorů jako 
např. tatarský, montpelierský, italský může-
me pozorovat zřídka v parcích. Zámořské 
druhy – cukrodárný a cukrový vysazovaný 
na Kováčovských kopcích (= Burda) nebo 

javor červený rovněž najdeme v některých 
parcích.

Užitečnost javorů

Javorové dřevo je tvrdé, pružné, má velkou 
výhřevnost a nachází své využití v nábytkář-
ském průmyslu, v řezbářství. Lze jej dobře 
soustružit, zejména dřevo z  babyky. To je 
možno použít i pro intarzii. Bez něho by ně-
které strunné hudební nástroje nemohly exi-
stovat. Např. spodní deska houslí je z javora, 
horní využívá smrk. Javor se dostal i do po-
travinářské a farmaceutické výroby. Javorový 
sirup bývá pokládán za superpotravinu, ale 
některé výživové poradkyně před ním varují. 
Každopádně jej moje vnoučata milují, ovšem 
mohl by být levnější. Vyrábí se z amerických 

javorů. Za války se dělaly pokusy využít šťávu 
z klenu ke slazení. Z pupenů klenu si mů-
žeme zlepšit trávení a optimalizovat činnost 
žlučníku pomocí prodávaných bylinných ka-
pek. Kůra i dřevo babyky sloužily v 16. sto-
letí jako lék proti hadímu uštknutí, bolesti 
zubů. 

Praslovanský původ jména
Javor si zvolila Kanada za svůj znak. Souro-
zenci Ulrychovi vystupují pod názvem Javo-
ry již dlouhá léta. Město Javorník s pohořím 
Javorníky, Javoříčko se odvolávají na javor. 
Klenová u Klatov je rovněž spřízněná s javo-
rem. Město Jawor nedaleko severních hranic 
s Českou republikou. Několik obcí na Slo-
vensku s názvem Klenová. Dokonce v počí-
tačovém průmyslu značka Acer, vyslovovaná 
nehezky [ejčr]. To všechno dokládá světový 
význam tohoto jména. Je to slovo všeslovan-
ské přejato z nějakého názvu „panevropské-
ho“. Klen, rovněž praevropské slovo, zname-
ná u jiných Slovanů babyku, jen u Rusů javor. 
Babyka – „strom ten bývá zřídka rovný, spíš 
je zkřivený, jakoby zakrslý (a křovitý), proto 
název je přirovnáním ke staré ženě“. Mléč se 
tak jmenuje proto, že po ulomení řapíku listu 
řapík „mléčí“. Rozlišení našich tří javorů je 
vidět hezky na obrázku z publikace „Příroda 
v ČSSR“.                          
Marie Hrušková ve své knize „Kult stromů 
v zemích Koruny české“ píše, že v lidových 
báchorkách se člověk může proměnit 
ve  strom. Existuje balada o  dceři, kterou 
matka zaklela do  javoru. Když uviděli 
„hudci“ štíhlý javor, chtěli z  jeho dřeva 
udělat housle. Jenže byli překvapeni: „Když 
ponejprv ťali, dřevo zavzdychalo, když 
podruhé ťali, krev se vyprýštila, když potřetí 
ťali, dřevo promluvilo: Nesekejte, hudci, 
vy pěkní mládenci! Však já nejsem dřevo, 
já jsem krev a tělo. Jsem pěkná děvečka tu 
z  toho městečka. Matka mne zaklela, když 
jsem vody brala, s milým si postála: abych 
zdřevěněla a javorem byla, javorem vysokým 
s tím listem širokým…“                                                                                                                               

Javory 
jako orientační body

Velké stromy rostoucí mimo les, u nás ob-
vykle lípy nebo duby, přispívaly k orienta-
ci v mlze nebo ve vánici, nebo označovaly 
začátky stezek vedoucích přes podmáčenou 
nebo jinak nebezpečnou půdu. Tento úkol 
zvládly i javory při dnešní silnici u Zahrádek 
nedaleko Krásné Lípy, které značily starou 
solnou cestu.
Strom v poezii a ve výtvarném umění často 
navozuje roční dobu a její náladu. V Japon-
sku sakura – jaro, javor momioči s jasně čer-
venými listy – podzim. 

Text: VLADIMÍR GLASNÁK
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TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ 2021
Pozvánka na tradiční hudebně edukativní country festival 3. července 2021 na loukách 
u Třebsína, letos s novou tradicí, pochodem přírodou, Pochod zdraví v Posázaví, ukáz-
kami RODEA, rodinným programem a edukativní částí o historii přírodního parku Střed 
Čech. 
Dlouhá zima skončila, jaro je bláz-
nivé, ustupuje epidemie koronavi-
ru, i když opatrnosti není nazbyt. 
Vše volá ven na kolo, zaběhat si, 
projít se nebo zařádit si s našimi 
dětskými ratolestmi – to vše na-
bízí country Třebsínské zvonění. 
Festival se pootevírá generacím 
mladších posluchačů a k žánrům 
trampské, country, folk a bluegrass 
hudby přidává blues a keltský rock. 
Ze všech žánrů se představí špičky 
současné hudební scény. Z výtěžku 
podpoří návštěvníci festivalu ved-
le knížek a podpory dobrovolných 
hasičů Třebsína i neziskovou or-
ganizaci Centrum Bazalka zabývající se péčí 
o děti s těžkým zdravotním postižením. 

Pestrý program

Festival uvede Poctu kamarádovi a  králi 
trampských písní – Glory Of Tony Linhart. 
Padesátiny oslaví kapely Schovanky a Tax- 
meni. Mezi gratulanty bude Jitka Vrbová, 
Nová sekce, Třebsín Band, Riding Hoppers, 
EV Band, Album, Duo Pohoda a  další. Je 
připraven program pro celé rodiny, jízdy 
na koních, skákací hrad, dětské hry, tram-
polína a z dalších novinek ukázky RODEA 

na koních. V edukativní části to pak bude 
100 + 1 let Posázavského Pacifiku – ko-
mentovaná výstava fotografií z jeho historie 
i současnosti. Pro účastníky Pochodu zdraví 
v Posázaví – Historie starověkých cest mezi 
Vltavou a Sázavou ve spolupráci s Regionál-
ním muzeem v Jílovém u Prahy (Jan Vizner, 
archeolog). Připomeneme si 80. výročí vy-
stěhování regionu za 2. světové války, histo-
rii koncentračního tábora Hradištko (Václav 
Šmerák, publicista, Lucie Hašková, knihovna 
Hradištko). Pro tyto účely slouží speciální 
stan s promítacím zařízením. 

Přijďte pěšky
Novou tradicí je Pochod zdraví v Posázaví 
připravovaný se Zdravotní pojišťovnou Mi-
nisterstva vnitra. Vlakem se vydáte po trase 
Posázavského Pacifiku třeba z nádraží Pra-
ha Braník, vystoupíte na železniční zastávce 

Petrov u Prahy, sejdete do Pikovic, 
nebo autobusem ze Smíchovské-
ho nádraží také do Pikovic a odtud 
přes vrch Medník do Třebsína, kde 
můžete zdarma využít regenerační 
procedury, a  ještě dostanete kopec 
skvělé country – a to jen 5 km chů-
ze krásnou přírodou. Kdo chce ještě 
víc, může odbočit na Hradištku směr 
Sekanka a z výšky se podívat na zá-
klady kláštera na Ostrově, který je 
zde od roku 999 jako druhý nejstarší 
mužský klášter v Čechách. Podrob-
nosti o něm se dozvíte v přednášce 
Jana Viznera. Koho by již bolely 
nohy, má šanci využít country taxi 

Třebsínského zvonění, které bude nachystá-
no v místě festivalu s možností odvozu zdar-
ma do dopravního uzlu ve Štěchovicích. 
Celým dnem na  Třebsínském zvonění vás 
bude provázet Tomáš Tichý. Festival přispí-
vá k rozvoji regionu, poznávání a sbližování 
lidí v něm.
Informace: 608 151 001, www.trebsinskezvo-
neni.cz, www.mezirekami.cz
Pořádá Kultura Posázaví a Povltaví, Mezi ře-
kami, z. s. pod záštitou Středočeského kraje.

Text: TOMÁŠ A MARTINA TICHÝCH

 VYŠŠÍ KOMFORT PRO NÁVŠTĚVNÍKY KEMPU
Tábořiště v Pikovicích už dlouhá léta provozuje místní sbor dobrovolných hasičů. V prů-
běhu dubna se zde sešli na několika brigádách, aby vylepšili jeho zázemí pro letní ná-
vštěvníky. 

Díky rekonstrukci elektroinstalace zprovoz-
nili první elektrické přípojky pro karavany. 
V  budově s  toaletami a sprchou vyměnili 
okapy a zastaralé umývací žlaby nahradili 
moderními nerezovými. Plochu za recep-
cí vyčistili od starých betonových základů 
a nahradili nevzhledné červeno-bílé pásky 

lemující vjezd do tábořiště modřínovými 
kůly. Další zajímavou novinkou, a to nejen 
pro návštěvníky kempu, je otevření stánku 
s kávou, jinými nápoji a drobnými zákusky, 
který se nachází hned u vjezdu. Po těchto zá-
sazích může pikovické tábořiště nabídnout 
turistům, kteří k nám do obce zavítají, zase  

o něco komfortnější služby. Každopádně 
tímto vším plány na další zvelebení celého 
prostoru rozhodně nekončí.

Text: ZDENĚK PROŠEK
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OD SRPNA ZDRAŽÍ JÍZDNÉ V PID
Středočeský kraj s  ohledem na  výpadek příjmů způsobený pandemií koronaviru 
přistoupí ke zvýšení cen jízdného ve veřejné dopravě cca o 25 %. Úpravy se dotknou jak 
jednorázových jízdenek, tak i předplatných kuponů. Změny nastanou od 1. srpna 2021.

Jelikož je dopravní systém Prahy a Středočes-
kého kraje vzájemně propojený, je podle vedení 
metropole nutné upravit ceny jízdenek pro jed-
notlivou jízdu i na území Prahy. Ceny pražských 
předplatných kuponů včetně nejvýhodnější 
roční jízdenky za 3 650 Kč nicméně zůstanou 
zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy 
pro různé věkové skupiny cestujících. Pro ná-
vštěvníky Prahy budou zavedeny turistické jíz-
denky také ve dvoudenní či pětidenní variantě. 
Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu na úze-
mí Středočeského kraje budou (kromě 
nejlevnější varianty na  15 minut za  18 Kč 
a dvoupásmové jízdenky za 22 Kč) odstupňo-
vány po 10 korunách. Třípásmová jízdenka 
bude stát 30 Kč, čtyřpásmová 40 Kč a napří-

klad třináctipásmovou jízdenku lidé pořídí 
za  130 Kč. Časová platnost jednotlivých 
jízdenek zůstává zachována a  je i  nadále 
odstupňována po 30 minutách.
Úpravy se dotknou také ceny jízdenek pro 
jednotlivou jízdu na území Prahy. Současná 
jízdenka na 30 minut bude nově stát 30 Kč 
(dosud 24 Kč) a 90minutová jízdenka bude 
stát 40 Kč (dosud 32 Kč).
SMS jízdenka na 30 minut bude stát nově 
31 Kč, devadesátiminutová varianta bude 
za  42 Kč. Ceny elektronických jízdenek 
v mobilní aplikaci PID Lítačka však budou 
i nadále stejné jako ceny papírových jízdenek.
Zachovány budou také všechny dosavad-
ní slevy včetně bezplatné přepravy pro děti 

do 15 let a seniory nad 65 let. Podařilo se také 
výrazně zjednodušit systém prokazování ná-
roku na bezplatné cestování pro děti a senio- 
ry. Namísto dnešních speciálních průkazek 
a aplikací bude nově stačit pouze doložit věk.
Výše tarifu PID se nezměnila od roku 2011. 
Úpravy jízdného pokrývají inflaci a reflektují 
jak postupné zvyšování nákladů na veřejnou 
dopravu, tak i její rostoucí kvalitu například 
v podobě nízkopodlažních vozidel na všech 
městských linkách na území hlavního města.

{ JÍZDNÍ ŘÁDY }

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER
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{ NAPSALI JSTE NÁM, RŮZNÉ }

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

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

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

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

Není důležité, kdo volá, podstatné je, že telefon někdo na druhém 

konci zvedne. 
...napadlo, mě, když jsem si přečetla článek s  názvem: Když volá 

paní ředitelka. Moc děkuji Lucii Haškové za  milá slova. Koho by 

něco takového nepotěšilo! Nicméně o  to víc jsem si uvědomila, že 

to, co skutečně umí pohnout horou, jsou všichni ti, kteří ještě ne-

dali moje telefonní číslo na  blacklist. Poděkování patří především 

jim. Jsou to stále stejní milí lidé, s kterými je radost něco podnikat. 

Nechci je tu vyjmenovávat, protože bych určitě na  někoho zapo-

mněla. Zvláštní poděkování patří mé rodině, protože ti to vždy se 

mnou prožívají (a  ne vždy úplně dobrovolně, leč vždy statečně). 

Ráda bych poprosila ty laskavé čtenáře Zpravodaje, kteří se nebojí pustit 

příležitostně do místy dobrodružných akcí, jako je Živý Betlém, mají 

nápady na akce propojující lidi, happeningy, zaleží jim na sousedských 

vztazích, ať mi zavolají. Bude dobré o sobě vědět, protože mě zaručeně 

zase něco napadne.
 

Mirka Flemrová, tel. 606 312 982

Vážení,
srdečně Vás zdravím z Prahy-Řeporyjí a obracím se na vás s násle-

dující prosbou: V  roce 1947, po  neblahých dobách protektorátních 

útrap, kdy byla obec Pikovice vysídlena a život se tam zvolna vracel, 

získala naše tělovýchovná jednota Sokol Řeporyje od tehdejšího Fondu 

národní obnovy bývalý vojenský biograf v Pikovicích. V záznamech 

máme, že 27. srpna 1947 začala brigáda našich sokolů tuto dřevo-

stavbu rozebírat a odvážet. Mám k vám prosbu, jestli náhodou ne-

máte nějaké fotografie Pikovic z doby před uvedeným datem, třeba 

i s touto budovou. Sokolovna se budovala dlouhých 11 let, na spod-

ní zděné přízemí byla umístěna dřevěná nástavba a  dodnes nám 

slouží. Pokud nějaké fotografie máte, budu rád za  zaslání kopií. 

S díky a pozdravem
bývalý kronikář Řeporyjí Karel Peterka

e-mail: fpe@volny.cz

ŘEŠENÍ  rébusů ze strany 19

Dort 

Čokoláda 
a) 2 řezy svisle, mezi 1. a 2. sloupcem a mezi 3. a 4. sloupcem. 
b) tabulka byla 9x9 dílků a každý měl 22 dílků. 81(celá čokolá-

da) – 15 (zbylá čokoláda) ÷ 3 = 22

Rébus Jak se písma zvou: 
Zkus objevit to, jak se tahle písma zvou: Jak se nazývají styly pís-
ma v jednotlivých řádcích? (kurzíva-italic, podtržené-underline, 
tučné-bold). Pak šifru šlo by porazit cestou dolů snadnou: Od 
zkratkových písmen těchto stylů (Italic, Underline, Bold) postu-
povat dolů – od i v prvním řádku: p, š, t, od U v druhém řádku: 
r, o, od B ve třetím řádku: s. Tajenka je PŠTROS (v posledním 
řádku není použitý žádný styl písma).

Osmisměrka: 
Errare humanum est. Mýlit se je lidské.

B
1/2 strany 

190 x 136 mm

C
1/4 strany
92,5 x 136 

mm

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

E
jeden 

sloupec

A
1/1 strany 

190 x 277 mm





Hotel Mandát

Hotel Mandát společně s jeho restaurací, nacházející se na břehu řeky Vltavy v obci Hradištko
vzdálené 20 km od Prahy, nabízí krásné prostředí pro společenské akce či svatby s možností
obřadu na pozemku hotelu.  K dispozici máme kompletní služby spojené s organizací svateb
(catering, fotograf...), ale také například doprovodného programu jako plavba na lodi či jiné

vodní atrakce.

Základní kapacita restauračních prostor činí 38 míst
v interiéru a dalších 60 míst na terase objektu, s možností
rozšíření na říční břeh využívaný pro velkokapacitní akce

(cca 200 lidí). Restaurační prostory jsou vybaveny
stylovým krbem a stropním projektorem

s audiotechnikou dostupným k mnoha účelům. Nutno
dodat, že samotná restaurace taktéž disponuje vestavěnou

vinotékou s externě umístěným chladicím zařízením
zajišťující kapacitu pro 300 lahví.

V rámci ubytování  je dostupná kapacita pro 60
osob (30 v hlavní budově + 30 v depandanci).
Ubytování dále nabízí velké množství aktivit

nejen v podobě vodních sportů a jimi spojených
atrakcí, ale také okolí plné turistických cílů a

cyklostezek.

Pro více informací nás prosím kontaktujte přes email hotelmandat@gmail.com nebo na
telefonním čísle +420 606 516 052. Těšíme se na případnou spolupráci.


