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V červnu se uskutečnila dvě vítání občánků narozených v loňském roce, jejichž konání znemožnila pandemie. Jména dětí
narozených v předchozím i letošním roce najdete na str. 10.

Členové sdružení Bikepark Hradištko umístili do bikeparku
dvě nové rampy pro skateboardy a koloběžky a rozjezd pro
pumptrack s basketbalovým košem. Více na str. 12.

Do akce Ukliďme Česko se zapojila jen malá část veřejnosti. V Pikovicích účastníci uklidili kolem historické hasičské zbrojnice,
členové sdružení Ovčičky zvelebili oblíbenou vyhlídku.

V netradičním termínu se sešli loňští jubilanti. Konání prosincového setkání zastavila pandemie, a tak se všichni mohli potkat
až v červnu. Více na str. 11.

Chodci na Brunšově se dočkali poslední etapy chodníku, který
byl vybudován v průběhu října. Náklady ve výši ve výši 789 696
Kč včetně DPH byly hrazeny z obecního rozpočtu.

K podzimním volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se dostavilo 1 301 občanů, tedy 73,81 % hradištských voličů,
jako obvykle nad celorepublikovým průměrem.

Komunikace Pod Holákem a část ulice K Sekance v úseku od
křižovatky s ulicí Na Hradcích až po vjezd do lesa se dočkaly
nového asfaltového povrchu financovaného z dotace MMR ČR.

Dne 28. října byla na náměstí v Jílovém u Prahy slavnostně zahájena výstava „Kde pampelišky nekvetly“, věnovaná osudům
vězňů z koncentračního tábora Hradištko.

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

bylo nebylo jedno podzimní
číslo Zpravodaje. Jeho příprava začala nedlouho po
vydání letního čísla. Vznikla reportáž ze sousedské kavárny v maringotce i článek
o místním podniku, který je
největším hradištským zaměstnavatelem. S blížícím
se termínem uzávěrky se
začaly scházet příspěvky od
přispěvatelů. Ti informovali
o tom, jak se na Brunšově
rodí skatepark nebo ve Štěchovicích nové rodinné centrum. Nejvěrnější dopisovatel
připravil vskutku impozantní článek o jedné krasavici
z říše rostlin. Tahákem čísla
měl být článek o chystaných
projektech, které se měly realizovat na podzim. Zkrátka,
čtenáři se měli na co těšit. Ale
co se nestalo?
Podzimní sezóna v knihovně
byla jedna velká smršť. Na
čtyřicet uspořádaných akcí
a rekordní návštěvnost přesahující čísla z doby před pandemií nedala vůbec prostor
věnovat se přípravě Zpravodaje. A protože knihovna je
stoletá dáma, dostala přednost. Tímto prosím za odpuštění, že toto číslo během
podzimu ztratilo na mnoha
místech aktuálnost. Maringotka už je zazimovaná, projekty dokončené a advent se
nezadržitelně blíží. Snad mi
Ježíšek přinese plánovací kalendář, abych příště všechno
načasovala lépe.
LUCIE HAŠKOVÁ

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY

• Květnové přívalové deště ukázaly problematická
místa v odvádění dešťové vody z centra obce. Nechali jsme vyčistit propustek na návsi, namontovali zde
zábradlí a vyměnili potrubí v celkové délce 70 metrů.
Příkopy v centru vyčistila Správa a údržba silnic.
• Lípy podél chodníku na Rajchardově a u parkoviště u restaurace Japeka se dočkaly zdravotního
prořezu větví.
• Výrazně vzrostla výše kvartální odměny za vytříděný odpad, a to o 100 000 Kč. Děkujeme, že
pomáháte. Tyto finance vracíme zpět do systému
– rozšířením sběrného dvora a nákupem nových
kontejnerů.
• Na sběrném dvoře byl nainstalován kamerový
systém za bonus ve výši 35 000 Kč od společnosti
EKO-KOM. Sběrný dvůr byl rozšířen a při jeho
vnější straně budou nainstalovány Alza boxy.
• Od září nastoupila na obecní úřad nová pracovnice
Ing. Veronika Skalová. Přebírá tak agendu technické infrastruktury po Ivetě Myškové.

• Ulice Četnická, část ulice Okružní, křižovatka ulic
Filmařská a Na Ovčičkách byly opraveny asfaltovým recyklátem a turbometodou. Komunikace
Pod Holákem a část ulice K Sekance se dočkaly
nového asfaltového povrchu financovaného z dotace MMR ČR.
• I přes nepřízeň počasí měli návštěvníci možnost
poslechnout si hezké melodie Honzy Křížka a skupiny Together a po něm si vychutnat nadpozemský
zážitek z vystoupení Jany Kratochvílové.
• Vinou nezájmu, jiného programu nebo neinformovanosti se do obecního úklidu zapojilo minimum
občanů, a to jak v Pikovicích, tak na Hradištku
nebo na hřišti pod skálou. Děkujeme těm, kteří
dorazili a přispěli ke zkrášlení veřejného prostranství. Snad nás příště bude více.
• Téměř 20 členů občanského sdružení Ovčičky
všech věkových kategorií se zúčastnilo brigády,
opravili lavičky a vyčistili vyhlídku pro všechny
milovníky panoramat.

Znáte dobře Hradištko?

Poznáte, ve které části naší obce byla
v roce 1985 pořízena tato fotografie?
Správnou odpověď nám napište na redakce@hradistko.cz nebo písemně na adresu
Obecního úřadu Hradištko, a to nejpozději
do 10. března 2022. Nezapomeňte připsat
své jméno a kontakt. Výherce obdrží info
sešit Staletí mezi Vltavou a Sázavou, který
vydalo společenství Mezi řekami.
Na minulém soutěžním snímku byly zachyceny vykopávky na Sekance z doby archeologického průzkumu. Gratulujeme výherci
J. Zahálkovi.
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{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 26. ČERVENCE 2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

y Výkup a uzavření kupní smlouvy na pozemky p.č. 502/211 o výměře 64 m2, druh
trvalý travní porost nově vzniklý oddělením z pozemku p.č. 502/3 na základě dosud nezapsaného geometrického plánu
ze dne 23. května 2021, č. 3178-28/2021
a p.č. 502/212 o výměře 27 m2, druh trvalý travní porost nově vzniklý oddělením
z pozemku p.č. 502/65 na základě dosud
nezapsaného geometrického plánu ze dne
23. května 2021, č. 3178-28/2021. Celková
cena činí 6 370,00 Kč, to je 70,00 Kč/m2.
Pozemky poslouží k rozšíření komunikace
vedoucí do lokality Sekanka.

a uzavření kupní smlouvy na pozemky
p.č. 617/5 o výměře 86 m2, p.č. 617/6 o výměře 588 m2 a p.č. 719/48 o výměře 317 m2 za
celkovou částku 69 370 Kč. Na pozemcích
se nachází místní komunikace.
y Přijetí dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj na revitalizaci centra obce – zámecký park, vybudování dětského hřiště ve výši
1 469 672 Kč.
y Přijetí dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj na rekonstrukci místních komunikací v obci Hradištko ve výši 4 638 368 Kč.
y Schvaluje spoluúčast ve výši 10 %, max.
80 000 Kč spolku Tělovýchovná jednota Slovan Hradištko jako spolufinancování akce

„Rekonstrukce vnitřních prostor kabin
Tělovýchovná jednota Slovan Hradištko,
z.s.“ z prostředků Národní sportovní agentury.
y Pověření starostky obce k provádění rozpočtových opatření na straně příjmů v kapitolách rozpočtu vyplývajících ze zákona,
dále příjmy spojené s volbami nebo nahodilé příjmy; na straně výdajů v kapitolách
rozpočtu na volby a výdaj za daň z příjmu
právnických osob za hospodářskou činnost
obce.
y Knihovní řád Obecní knihovny Hradištko
a zároveň ruší Knihovní řád ze dne 1. ledna
2012.

y Bezúplatný převod Středočeskému kraji
pozemků p. č. 860/6 o výměře 2 605 m2,
druh ostatní plocha, neplodná půda, p.č.
860/7 o výměře 569 m2, druh ostatní plocha,
neplodná půda, p.č. 860/18 o výměře 395 m2,
druh ostatní plocha, ostatní komunikace
a p.č. 860/20 o výměře 4 215 m2, druh ostatní plocha, silnice. Na uvedených pozemcích se nachází silnice II. třídy II/102,
kterou na základě zákona o pozemních
komunikacích vlastní Středočeský kraj,
na jehož území se silnice nachází.
y Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 120 000 Kč, uzavřenou
mezi Nadací ČEZ a obcí Hradištko jako
příjemcem finančního příspěvku. Výkup

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 6. ZÁŘÍ 2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

y Uzavření pachtovní smlouvy s pachtýřem
Ing. Zdeňkem Kvízem Ph.D. na pozemky p.
č. 490/4 o výměře 376 m2, druh orná půda,
p.č. 490/8 o výměře 801 m2, druh orná půda,
p. č. 715/6 o výměře 9 638 m2, druh orná půda a p.č. 851/2 o výměře 1 580 m2, druh ostatní plocha.
y Výsledek hodnocení nabídek a pořadí
nabídek výběrového řízení zadávaného
jako veřejná zakázka malého rozsahu pod
názvem „Chodník VI. etapa“. Jako první
nabídka byla komisí vybrána společnost
MARIVO SERVIS s.r.o. s nabídkovou cenou 652 642,80 Kč bez DPH.
y Výsledek hodnocení nabídek a pořadí
nabídek výběrového řízení zadávaného
jako veřejná zakázka malého rozsahu
pod názvem „Rekonstrukce místních komunikací v obci Hradištko“. Jako první
nabídka byla komisí vybrána společnost
Šťastný asfalt s.r.o. s nabídkovou cenou
4 850 250,34 Kč bez DPH.

{

2

}

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:

druh zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če (hasičská zbrojnice
v Pikovicích).

y Zřízení letopisecké komise starostkou
obce Hradištko jako iniciativního a poradního orgánu, předsedkyně Lucie Hašková, členové Mgr. Jana Chadimová a Bc.
Rudolf Zděnek.

y Podání žádosti o dotaci u MV ČR na účelové neinvestiční výdaje jednotky SDH za
období srpen 2020 až červenec 2021 ve
výši 300 192 Kč.

y Vypsání veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hradištko na rok 2022 dle
směrnice č. 04/2020 s termínem podání
nejpozději do 1. listopadu 2021.

ZASTUPITELSTVO

y Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 zřízenou
příspěvkovou organizací MŠ Hradištko ve
výši 660 Kč měsíčně.
y Příjem finančních prostředků pro MŠ
Hradištko v rámci projektu „Obědy do
škol ve Středočeském kraji IV“ ve výši
14 206,50 Kč.
y Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité
věci č. UZSVM/S/10591/2021-HMSO
s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na
stavební parcelu č. 1042 o výměře 376 m2,

JEDNALO 20. ZÁŘÍ 2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
y Výsledek hodnocení nabídek výběrového
řízení zadávaného jako veřejná zakázka
malého rozsahu pod názvem „Revitalizace centra obce – zámecký park, vybudování dětského hřiště“. Zastupitelstvo
pověřuje starostku uzavřít smlouvu o dílo
se společností 4soft, s.r.o., s nabídkovou
cenou 1 938 581 Kč bez DPH.
Kompletní znění usnesení najdete na
www.hradistko.cz.

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

CHODCI BUDOU NA BRUNŠOVĚ VE VĚTŠÍM BEZPEČÍ
Podzim je ve znamení realizací projektů – očekávané stavby zbývající části chodníku
na Brunšově a rekonstrukce komunikací K Sekance a Pod Holákem. Dětského hřiště
v centru obce, jehož vybudování jsme v minulém čísle avizovali na podzim, se nakonec
dočkáme až na jaře. U dvou těchto projektů pokryje část nákladů dotace ze státního
rozpočtu.

Stavba poslední etapy chodníku na Brunšově
je velkým přínosem jak pro pěší cestu mezi
jednotlivými částmi obce, tak pro místní děti,
které ve volném čase míří na koloběžkách na
bikrosovou dráhu. Realizací chodníku byla
pověřena firma Marivo Servis, s.r.o., jejíž
cenovou nabídku ve výši 789 696 Kč včetně
DPH jsme ve výběrovém řízení vyhodnotili
jako nejvýhodnější. Chodník byl zrealizován
v průběhu října.
Finančně nejnáročnější akcí letošního roku
byla rekonstrukce komunikací K Sekance.
Nejvýhodnější cenová nabídka byla od fir-

my Šťastný asfalt s.r.o. ve výši 5 868 803 Kč
včetně DPH, vynaložené náklady však obecní rozpočet tolik nezatíží, neboť jsme získali
dotaci ze státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 638 368
Kč. Rekonstrukce se tak dočkala komunikace
K Sekance v délce 800 metrů v úseku od křižovatky s ulicí Na Hradcích až po vjezd do
lesa a ulice Pod Holákem v Pikovicích.
Třetí očekávanou realizací je vybudování dětského hřiště v centru obce, na které se podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši

ELEKTRONIZACE a DIGITALIZACE
při kontaktech občanů s úřadem

Covidová pandemie uspíšila potřeby elektronizace veřejné správy a požadavky na elektronickou formu písemností a dokladů. Abychom to mohli zajistit, bylo nutné sjednotit
původně tři nekompatibilní softwary pro zefektivnění a zautomatizování práce s dokumenty. Můžeme tak nabídnout možnosti aplikací našim občanům.

Co to přinese občanům
Přechod na nový informační systém se dotkl
také evidence poplatníků místních poplatků.
V případě, že obdržíme od poplatníka souhlas
s elektronickým zasíláním dokladů, který lze
vyplnit na webových stránkách obce Hradištko
v sekci Formuláře, budou na uvedený e-mail
zasílány informace o splatnosti místních poplatků a vystavené faktury na vodné a stočné.

Jaké aplikace lze využívat

Pro správu svých plateb mají občané a vlastníci
nemovitostí napojených na vodovod možnost
využívat aplikaci Můj vodoměr. Ta umožňuje
zapsání vlastního odečtu vodoměru, zobrazení
základních údajů vodoměru a odběrných míst,
zobrazení historie odečtů, přehled spotřeby a zobrazení faktur a jejich úhrad. Odkaz na aplikaci

Můj vodoměr je umístěn na webových stránkách obce Hradištko.
Na webu obce je také umístěn odkaz na aplikaci GOBEC, kde jsou postupně doplňovány
vrstvy jednotlivých pasportů, v současnosti
např. veřejné osvětlení. Možná jste již zaznamenali, že tuto aplikaci využíváme při oznámení aktuality k odkazu do území obce – např.
uzavírky, objízdné trasy, místa konání akce atd.
Zavedení nových programů a přenos dat z původních softwarů nebylo úplně bez problémů.
Děkuji proto za pochopení občasných komplikací. Jsem si vědoma, že ne každý využívá
e-mail a uvítá elektronickou komunikaci, proto
jsou vám samozřejmě i nadále pracovníci obecního úřadu k dispozici také k osobnímu či telefonickému vyřízení potřebných záležitostí.
RADKA SVOBODOVÁ

1 469 672 Kč. Při výběrovém řízení se však
do ceny na realizaci zakázky promítl aktuální nárůst cen v oboru stavebnictví, smlouva
o dílo je podepsána na částku 2 345 683 včetně DPH. Původně předpokládaná spoluúčast
ve výši cca 367 tisíc Kč tak vzrostla na částku
876 tisíc Kč. Finance z obecního rozpočtu
určené na investice doplatek pokryjí. Všichni zastupitelé se jasně vyslovili pro realizaci
i za vyšší náklady. Kvůli blížícímu se zimnímu období se však posouvá termín realizace.
Ačkoli staveniště bylo předáno do konce září,
pro pokládku povrchu jsou stanoveny teplotní limity, na herní prvky si tak děti budou
muset počkat až do jara.
RADKA SVOBODOVÁ,
starostka obce

JAK JSME VOLILI
DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY

Během pátku a soboty 8. a 9. října 2021
se k volebním urnám dostavilo 1 301 občanů, tedy 73,81 % hradištských voličů,
jako obvykle nad celorepublikovým průměrem.

Nejvíce hlasů získala koalice SPOLU (514),
na druhém místě skončilo hnutí ANO (292
hlasů) a za nimi uskupení Piráti a Starostové
(253 hlasů). Žádná další politická strana ani
hnutí nezískalo více než 5 % volebních hlasů.
Děkujeme všem občanům, kteří využili svého
volebního práva a odevzdali hlas. Poděkování patří také členům volební komise.
Při distribuci volebních lístků jsme zjistili,
že řada objektů není označena číslem popisným nebo evidenčním na viditelném místě.
Každý objekt, ve kterém je někdo přihlášený
k trvalému pobytu, musí mít také na přístupném místě poštovní schránku. Do uzamykatelných modrých schránek má přístup
pouze Česká pošta. Děkujeme za pochopení
a zjednání nápravy nejpozději do dalších voleb v příštím roce.
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OSLAVY 100 LET OD VZNIKU SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PIKOVICE

V sobotu 26. 6. 2021 hostila plocha vodáckého tábořiště v Pikovicích významnou akci –
Sbor dobrovolných hasičů Pikovice si zde připomínal 100 let od svého založení.

Historie dobrovolných hasičů v Pikovicích je
však přeci jenom o něco starší, neboť pikovičtí působili původně v jednom společném
sboru s hasiči z Hradištka a Brunšova, a to
již od roku 1907. K osamostatnění hasičů
z Pikovic došlo pak dne 25. února 1921, kdy
byl vznik Sboru dobrovolných hasičů Pikovice zaznamenán v rejstříku spolků a od té
doby působí v Pikovicích kontinuálně dodnes. Samozřejmě dlouhá doba 100 let s se-

bou přinesla období, kdy se sboru dařilo více,
i chvíle, kdy se naopak dařilo méně. Nicméně
všechna krizová období se podařilo překonat, o čemž svědčí skutečnost, že dnes v Pikovicích funguje sbor o cca 30 členech, který se
aktivně zapojuje do činnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Hradištko, pořádá
akce pro veřejnost, provozuje vodácké tábořiště a snaží se prosadit i v oblasti požárního
sportu.

Zázemí sboru
Sbor původně využíval budovu tzv. zvoničky,
která byla jako požární zbrojnice v šedesátých letech 20. století nahrazena stávajícími
dvěma garážemi pod budovou Restaurace
U Dolejších. V těchto garážích se za dlouhé
roky vystřídala nejrůznější hasičská technika – sbor v minulosti využíval např. Tatru
805, východoněmecký Robur nebo Škodu
706 RTH. Nyní v jedné garáži parkuje Ford
Transit vybavený na nejrůznější (zejména technické) zásahy a v druhé speciální
záchranářský člun Allroundmarin Poker
HD 460.

První prapor
Bohužel se po našich předchůdcích, kteří
působili ve sboru, nedochovala žádná symbolika, která by náš sbor identifikovala, a tak
jsme se rozhodli spojit výročí 100 let s předáním našeho historicky prvního praporu.
Na přední straně praporu je vyobrazen znak
Sboru dobrovolných hasičů Pikovice, který byl schválen výroční valnou hromadou
v roce 2019, a na zadní straně se nachází květ
rostliny kandík psí zub (z anfasu), který je
největší zvláštností a cenností Pikovic a jejich
okolí. Výroba praporu byla spolufinancována
dotací poskytnutou Krajským sdružením hasičů Středočeského kraje a sboru ho během
oslav předal starosta okresního sdružení hasičů Praha-západ.
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Průběh oslavy
Oslava samotná, které se zúčastnili zástupci sborů dobrovolných
hasičů z okolí, dále hasiči ze
stanice HZS Jílové u Prahy, zástupci Policie ČR a zdravotnické
záchranné služby a samozřejmě
též naší obce, začala 26. června
2021 po poledni slavnostním
nástupem, během něhož došlo
na proslovy a na již zmíněné
předání praporu. Posléze proběhl slavnostní průvod spojený
s položením věnce k pomníku
obětem první světové války za
doprovodu dudáckého bandu
The Rebel Pipers. Po této spíše
oficiální části následovaly ukázky hasičských zásahů pro veřejnost, kdy nejprve hasiči z Hradištka ve spolupráci s Asociací
samaritánů ČR předvedli, jak se
postupuje při záchraně osoby,
která zůstala zaklíněna v havarovaném vozidle. Následovala
ukázka hašení požáru v místnosti, kterou
zajistili hasiči z Masečína. Pro tyto účely
byla na ploše tábořiště postavena dřevěná
„místnost“ bez čelní stěny, aby všichni moh-

li shlédnout, jakým způsobem se postupuje
při takovém hasebním zásahu. Na závěr ukázek pak dobrovolní hasiči z Jílového u Prahy
s pomocí své automobilové plošiny předvedli
záchranu osoby, která se dostala do úzkých

při slaňování nebo při horolezeckém výstupu, a posléze ukázku znázorňující, co se
stane, když se do hořícího oleje nalije voda,
a jaký je správný postup při hašení takového
požáru. Oslavy vyvrcholily koncertem rockové skupiny Big Rock.

Pomoc jižní Moravě
Vzhledem k tomu, že se oslava 100. výročí
konala krátce po ničivém tornádu na jižní
Moravě, rozhodli jsme se v našem sboru, že
zisk z akce bude věnován na pomoc lidem,
které toto tornádo připravilo často o veškerý
majetek. Souběžně s tím mohli návštěvníci
akce přispívat na pomoc obětem tornáda do
samostatné kasičky. Po vyúčtování akce bylo
nakonec na Moravu posláno 25 146 Kč, přičemž tato částka byla rozdělena na tři díly,
které byly zaslány na bankovní účty obcí
Hrušky, Moravská Nová Ves a Lužice, které
byly zřízeny a osvědčeny Krajským úřadem
Jihomoravského kraje pro příjem finanční
pomoci. Všem, kteří za námi dorazili oslavit
naše stoleté výročí a přispěli tak i na dobrou
věc, moc děkujeme!
ZDENĚK PROŠEK
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STŘÍPKY ZE STOLETÉ HISTORIE KNIHOVNY
První veřejná knihovna na Hradištku byla zřízena v roce 1921. Zájemci ji našli ve škole, kde byla na knihy vyhrazena jedna skříň. Vedením hradištské knihovny byl pověřen
tehdejší ředitel školy Václav Kletečka.

Založení knihovny souvisí se zákonem o veřejných knihovnách obecních, který vstoupil v platnost v červenci roku 1919. V nově
vzniklém Československu tak bylo z důvodu
„doplnění a prohloubení vzdělanosti všech

hy, které se nesly v demokratickém duchu
a obsahovaly projevy svobody. Odstraněny
byly dále tituly laděné komunisticky a protiněmecky. Ke konci roku 1939 se E. Veleba
vzdal své funkce knihovníka, kterou převzal

převezena i se skříněmi do úschovy do obecné školy na Petrově. Zde přečkala až do konce
války. Na místo se vrátila v listopadu 1945.
Při revizi knih zjistil nový knihovník Rudolf
Donda, že z knihovního fondu zmizelo na
150 svazků. Část knih byla vyřazena během
války, část byla půjčena mezi čtenáře, ale už
se je nepodařilo vypátrat.

vrstev obyvatelstva“ založeno během dvou
let tolik knihoven, že máme dodnes nejhustší knihovnickou síť na světě. Knihovní fond
tvořily především dary. Sbor dobrovolných
hasičů daroval celou svoji knihovnu, která
čítala přes 70 svazků. Štědrým dárcem byl
i J. Merunka z Brunšova, který poskytl 20
svazků. Celkem bylo k půjčení 232 knih, dvě
třetiny tvořily zábavné knihy, jednu třetinu
knihy poučné.

Válka četbě nepřála
Po odchodu V. Kletečky do Zvole se novým
ředitelem školy a zároveň knihovníkem stal
Eduard Veleba. Éru rozkvětu čtenářství přerušil rok 1939 a období německé okupace.
Z knihovny byly zabaveny všechny kni-

Přes dvacet let vedla knihovnu Z. Křivánková.
vrchní četnický strážmistr Josef Sedláček.
Během nuceného vystěhování obce nařízené
vyhláškou z června roku 1942 byla knihovna

Záchrana knihovny
O poválečnou obnovu knihovny se velkou
měrou zasloužil právě knihovník Rudolf
Donda, který opakovaně vyzýval nejen občany k darování knih i finančních příspěvků, ale i ministerstva a další organizace, kam
neúnavně adresoval své žádosti. Během tří
let se podařilo knihovní fond více než zdvojnásobit. Místní občané knihovně darovali
přes 300 knih, 73 titulů věnoval příslušník
SNB L. Kohoutek, několika svazky přispěly
i Ministerstvo školství a osvěty, Ministerstvo
zemědělství a Masarykův lidovýchovný
ústav. Své popularity využil spisovatel
Posázaví Jan Morávek, který v denním
tisku uveřejnil výzvu na pomoc knihovnám
z vystěhovaného území. Hradištská knihovna díky této sbírce obdržela 30 knih. Velký
úspěch na podporu čtenářství měla výstava
knih pořádaná v prosinci roku 1948 ve škole,
které se zúčastnilo na 240 návštěvníků. Prodej knih přinesl knihovně výtěžek ve výši
8 000 Kč.

Vliv ideologie

Na zámku fungovala knihovna do roku 2014.
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Knihovna byla v té době otevřená v období
od začátku října do konce května každou
neděli dopoledne. Za půjčení knihy se vybíral
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poplatek ve výši 50 haléřů, v roce 1947 byl
knihovní radou stanoven jednotný poplatek
ve výši 20 Kčs pro každého čtenáře bez
ohledu na počet vypůjčených knih. Ačkoli
mezi lety 1946 a 1949 se počet čtenářů vyšplhal z šesti na šedesát, v padesátých letech
začali čtenáři zase postupně ubývat. Knihovna se stala místem, které sloužilo „ideové
a mravní výchově lidu“ a nabídka knih odpovídala dobovým představám o vhodnosti titulů po stránce politické, umělecké
i odborné.

Knihy nahradila televize
V roce 1965 se z obce odstěhoval ředitel školy Rudolf Donda, vedení knihovny po něm
převzal Rudolf Alexa. Ta už v té době sídlila
na zámku, ale prostor byl spíše nevyhovující, především v zimních měsících se nedal
vůbec vytopit. Knihovní fond obsahoval na
2 000 titulů. Počet čtenářů nám není znám,
ale záznamy o klesajícím počtu výpůjček

První veřejná knihovna sídlila v budově školy.
O chod knihovny se už čtrnáctým rokem
stará Lucie Hašková. Jejím hlavním cílem je
držet krok se současnými trendy v knihovnictví a postupně proměnit knihovnu z půjčovny knih na moderní společenské, kulturní
a informační centrum.

Ocenění

Šestým rokem se knihovna nachází v ulici Chovatelů.

Ačkoli se hradištská knihovna nadále řadí
mezi neprofesionální knihovny, s těmi profesionálními se může směle rovnat. O tom
svědčí i ocenění Středočeský Kramerius pro
nejlepší neprofesionální knihovníky Středočeského kraje udělené v roce 2016 a účast ve
finále soutěže Knihovna roku 2020 v kategorii základní knihovna, kdy Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR ocenil
knihovnu za mimořádnou práci na poli regionální historie s mezinárodním přesahem,
komunitní aktivity pro všechny věkové skupiny a profesionální přístup knihovnice.
LUCIE HAŠKOVÁ

v letech 1965 až 1968 vypovídají o úpadku
zájmu o knihy, především u dětí. Díl viny
na tom nesl nový trend rychle se zabydlující v tehdejších domácnostech – sledování
televize.

Knihovna v moderní době
O chod knihovny se po R. Alexovi staralo až
do dnešních dní několik knihovnic, z nichž
nejdéle na pozici působila místní učitelka Zdeňka Křivánková, která se zasloužila
o modernizaci výpůjčního systému z lístkového na automatizovaný. V roce 2014 se
knihovna spolu s obecním úřadem vystěhovala z budovy zámku. Rok sídlila v bytovém
prostoru u fotbalového hřiště, od roku 2015
využívá prostor v areálu Českomoravské společnosti chovatelů na adrese Chovatelů 500.

V knihovně se koná řada akcí pro děti i dospělé.
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ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST

CHOVATELŮ SE PŘEDSTAVUJE
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH, a.s.) sídlí v areálu
bývalého Státního plemenářského podniku na konci obce. Co se odehrává na jednotlivých pracovištích, nám přiblížil výkonný místopředseda představenstva společnosti doc. Dr. Ing. JOSEF KUČERA.

vezimaso.cz. Kupující si touto cestou ověří,
zda maso pochází z českého chovu, kdy bylo
zvíře poraženo a kolik mu bylo let.
Dnes tedy v ČMSCH, a.s. žádná hospodářská
zvířata nenajdete. Ta se nachází v sousední

„Pracoviště Hradištko bylo vždy spojené
s chovem velkých hospodářských zvířat.
Najdeme tu velkou část evidence údajů a rodokmenů zvířat z celé České republiky,“ říká
J. Kučera a pro jasnější představu ocituje vtip-

Světelný panel u vjezdu do areálu
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Hlavní budova v areálu ČMSCH.
nou hlášku ze slavného českého filmu Vesnič- inseminační stanici v obci. Společnost však
ko má, středisková: „Já nejsem zootechnik, já nabízí komplexní služby v oblastech, která
jsem písař! Vo každým teleti si vedu agendu, jsou pro chov zvířat důležitá, od ústřední
co otec, jakej to byl bejk, co matka, jaká to evidence, označování zvířat až po prodej vebyla kráva!“ Tyto údaje si každý chovatel terinárních léčiv.
zjistí přes mobilní aplikaci. Údaje se mimo
Ústřední evidence
jiné využívají pro výpočet genetické hodnoty Centrální evidence zpracovává údaje nejen
zvířete, například při prodeji do zahraničí je o skotu, koních, prasatech, ovcích a kozách,
zvíře vybaveno certifikátem o svém původu. ale i o pštrosech, jelenech nebo včelstvech.
K údajům se může dostat i běžný spotřebitel „Málokdo ví, že Česká republika má jedno
při nákupu hovězího masa přes aplikaci Ho- z nejhustších zavčelení na světě a počet vče-

{ MÍSTNÍ FIRMY }
lařů i včelstev stále roste,“ upozorňuje J. Kučera. Na rozdíl od chovatelů hospodářských
zvířat hlásí včelaři stavy včelstev jednou ročně. Donedávna však byli obesíláni papírově,
a tak se v kancelářích připravovalo na 60 000
obálek. Dnes už je část evidence převedena
do elektronické podoby a proces digitalizace
stále pokračuje.

Banka genových zdrojů
V budovách ČMSCH dále najdeme banku genových zdrojů, která v minulosti uchovávala
v tekutém dusíku sperma všech plemenných
býků. Dnes se využívá především pro uchování inseminačních dávek plemen, která jsou
nějakým způsobem ohrožená, např. domácí
plemeno česká červinka, které nestačilo svou

Společnost nám představil doc. Dr. Ing. Josef Kučera.
Slovenska, Kazachstánu a dalších zemí. Každé dva roky prochází srovnávacími testy pro
získání mezinárodního certifikátu.
Pro vytvoření genetického profilu zvířete
se dříve využívala metoda krevních skupin.
Ta byla postupně nahrazena modernějšími
DNA technologiemi, které poskytují mnohem přesnější informace a zároveň zbavují
zvířata stresu z odběrů krve.

Genetický profil

Vedoucí laboratoře iGenetiky je Ing. Daniela
Schröffelová, CSc.
užitkovostí konkurovat jiným plemenům
a kvůli tomu téměř vymizelo. Část banky využívá také Centrum prenatální diagnostiky
pro skladování kostní dřeně a pupečníkové
krve pro humánní účely.

Sklad léčiv a krmiva

V areálu se nachází distribuční sklad veterinárních léčiv. „Součástí skladu je nabídka
krmiv pro chovatele psů a koček portugalské
firmy založené na živočišné bílkovině a také
genetické testy,“ vyjmenovává další z nabídky
služeb J. Kučera. Samostatným pracovištěm
je laser ušních známek, kterými jsou hospodářská zvířata označena hned po narození.

iGenetika

Špičkovým pracovištěm na mezinárodní
úrovni je genetická laboratoř. Místem nás
provedla Ing. Daniela Schröffelová, CSc., která zde pracuje od roku 1994 a dle slov doc.
Kučery je duší celé iGenetiky. Laboratoř má
nejvyšší typ mezinárodních certifikací, na
východ od Mnichova jde o jedinou laboratoř tohoto zaměření, její zákazníci pocházejí
nejenom z České republiky, ale i z Maďarska,

Dnes se používá metoda DNA, které se získává z vytrženého chlupu z ocasu zvířete.
Důležitá je chlupová cibulka, která obsahuje
buňky s jádrem. Jako genetický materiál se dá
využít i kousek tkáně získaný při aplikaci ušních známek. Z jednoho vzorku lze získat 54
tisíc informací, které slouží pro zařazení zvířete do jedné ze tří skupin – elitní, průměrné
a podprůměrné, dále k potvrzení rodičovství
a pro určení různých vlastností. Podle toho
se chovatel může rozhodnout, zda bude zvíře
dál využívat ve svém chovu a šlechtění, nebo
jej ze stáda vyloučí. „Dokážeme odhalit skryté genetické vady nebo naopak žádoucí předpoklady, například dvojí osvalení pro využití
masa na steaky nebo gen s nežádoucím typem kaseinu, který u citlivých lidí způsobuje
zažívací potíže. V současné době je moderní
vyloučit tento gen u krav určených pro produkci mléka,“ odhaluje specifika práce v laboratoři iGenetiky D. Schröffelová.

laboratoři na rozbor mléka a téměř 30 pak
přímo v terénu. „Každou chvíli hledáme
nějakého pracovníka, dochází ke generační
obměně, místní u nás mohou najít zajímavé
pracovní uplatnění,“ říká J. Kučera. Volná
pracovní místa tak mohou zájemci sledovat
na webových stránkách všech tří společností,
kde je nabídka aktuálně volných pracovních
pozic zveřejňována. V roce 2020 společnost
získala ocenění Stejná šance – zaměstnavatel
roku v Jihomoravském kraji za férový přístup
k sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým občanům.
LUCIE HAŠKOVÁ

Plemdat a kontrola užitkovosti
Společnost má ještě dvě dceřiné firmy –
PLEMDAT, s.r.o., kde pracuje na 20 IT specialistů, kteří zajišťují zpracování chovatelských a plemenářských dat a Družstvo pro
kontrolu užitkovosti v ČR, které shromažďuje základní údaje o zvířatech přímo v terénu.

Pracovní možnosti
ČMSCH, a.s. je dlouhodobě největším hradištským zaměstnavatelem. Zaměstnává zde
na 70 osob, dalších 20 pracuje v brněnské

Pracovnice DKU v terénu

www.cmsch.cz
www.dku.cz
www.plemdat.cz
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Vítání občánků – 20. června 2021

Marie Brunová
Anna Fouknerová
Tereza Hepnarová
Aneta Šedivá
Anna Urbančíková
Eleanor Zářecká
Stella Marie Froňková
Karolína Hencová
Leontína Holeštová
Nella Sieberová
Sebastian Cienciala
Kryštof Doležal
Jiří Jiráň
Kevin Malý
Marek Novotný
Martin Svoboda
Nikolas Černý
Adrian Vendelín Doležal
Tomáš Gerža
Jiří Mattauch
Nepřišli: Natálka, Jasmínka, Sára
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Vítání občánků
23. října 2021
Evelína Šímová
Jan Dalibaba
Samuel Henc
Kilián Hradecký
Robin Krupka
Josef Stárek
Hugo Štěpnička
Tomáš Vaníček
Nepřišla: Maruška.
Foto:
Hedvika Ježková-Czurdová

JUBILANTI

{ SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

V ROCE 2020

90 let

Jiří Melichárek
Václav Škoda

85 let

Anežka Neužilová
Marie Ebrová

80 let

Pavel Pešek
Marie Počarovská

75 let

Jana Reichlová
Miroslava Kučerová
Václav Roučka
Zdeňka Ferenceiová
Alena Hadrabová

70 let

Marie Korandová
Dagmar Špoulová
Zora Jehličková
Jaroslava Vnoučková
Marie Součková
Růžena Pipotová
Eliška Janoušková
Zdenka Varvarovská
Josef Janča
Eva Novotná
Foto:
Hedvika Ježková-Czurdová
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JAK SE RODILA MINI RAMPA V BIKEPARKU
Před dvěma měsíci jsme zveřejnili náš transparentní účet a veřejnou sbírku na vyasfaltování pumptracku a na stavbu mini rampy na Brunšově. Za tu dobu jste nám poslali
přes 100 000 Kč, což je zhruba tolik, kolik ještě musíme vybrat. Ukazuje to, jak velkou
podporu místních náš projekt má.

My jsme ale nečekali, až se nám sejde potřebná částka na účtu a do realizace jsme se vrhli
hned. Takže jak nám to zatím jde? Začali jsme
s výrobou dřevěné rampy podle návrhu hradištského architekta Jakuba Loučky a práce
nám trvaly přes měsíc. Nejvíce času nám
zabrala výroba žeber na rampu, kterých bylo
dohromady deset, a musela být velmi přesná,
aby se na rampě jezdilo co nejlépe a abychom
si usnadnili montáž. Fošny na rampu jsme
hoblovali, impregnovali a natírali na zahradě
Davida Pálavského.
Ještě před samotnou montáží
jsme museli vybetonovat základové patky, na které jsme
chtěli rampu postavit. Při tom
jsme zvládli usadit do betonových základů ocelový rozjezd,
který v mezičase svařil Miloš
Neužil mladší. Instalace nám
trvala celý víkend, ale přípravné práce byly o mnoho delší.
Rozjezdu zatím chybí fošnový
záklop, po kterém se bude jezdit, ale to už
zvládneme snadno.
Ještě před tím jsme se rozhodli odvézt jednotlivé kusy rampy na dráhu, usadit je na betonové patky a smontovat. To zní jednoduše,
ale práce nám zabrala celý další víkend. Na
rampu jsme ještě přidělali voděodolné hladké desky a měli jsme hotovo. Rampa tedy už
stojí a může dělat radost dětem s koloběžkami a skateboardy. Popravdě jim dělala radost

už během naší montáže, kdy jí hodně dětí
zkoušelo, zatímco my jsme přišroubovávali
poslední fošny. Možná by nám šla práce trochu rychleji, kdyby děti nezahájily testovací
provoz předčasně, ale nebylo možné je odehnat.
Co nás ještě čeká? Ve chvíli, kdy píšu tento
článek, není ještě rampa úplně hotová. Vyžaduje pár kosmetických úprav, jako je natírání
uříznutých fošen a dokončení zábradlí, ale to
jsou již drobné krůčky. Víc práce bude vyžadovat rozjezd, který musíme
ještě jednou natřít a na který
pak přijde povrch z fošen.
Ta největší práce nás teprve čeká – přes zimu musíme připravit povrch našeho
pumptracku tak, aby na něj
bylo možné položit asfaltový
podklad, což uděláme na jaře.
Původně jsme chtěli asfaltovat
již na podzim, ale z časových
důvodů (všichni pracujeme
na dráze po večerech a o víkendech) budeme
muset asfaltování odložit na jaro. To nám dá
ale dostatek času připravit dráhu co nejlépe
a také si rozvést elektrické vedení pro osvětlení, které na dráze bude.
Jsme tedy na dobré cestě. Podporují nás jednotlivci, ale i firmy. Českomoravská společnost chovatelů nám poskytla část materiálu
na stavbu rampy a firma Zemní práce Neužil nás podporuje svými stroji. Všem patří

U Davida na zahradě vyrábíme
žebra na rampu.
náš velký dík. A pokud ještě váháte, jestli se
připojit s příspěvkem a jestli má náš projekt
smysl, zajděte se někdy odpoledne podívat
do bikeparku na naši minirampu – bude plná
dětí.
Číslo našeho transparentního účtu je

5982624359/0800

Chci na tomto místě poděkovat Davidu Pálavskému, Miloši Neužilovi, Dariovi Lacatusovi a Honzovi Sivokovi za jejich skvělou
práci, kterou na stavbě rampy odvedli, a za
čas, který projektu neváhali obětovat.
FILIP ŠIMER,
předseda sdružení

Naše parta na rozestavěné rampě.
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K POŽÁRU JSME VYJELI POUZE JEDNOU,

ZATO K POŘÁDNÉMU
V posledních letech se stále častěji hovoří o tom, že požárů všeobecně ubývá. I my, hasiči z JSDH Hradištko, jsme dlouho k žádné takové události nevyjeli, což se změnilo až na
konci září. I tak nebyla nouze o jiné náročné zásahy, posuďte sami.

Během léta jsme si připsali na své konto
celkem šestnáct zásahů a jedno prověřovací
cvičení. V případě zásahů se jednalo o čtyři
dopravní nehody, jeden požár, čtyři asistence pro zdravotnickou záchrannou službu při
transportu pacienta, čtyři likvidace spadlého
stromu, jedno čerpání vody, jednu záchranu
tonoucího a jeden planý poplach, který byl
původně ohlášen jako požár.
Mezi nejnáročnější z uvedených zásahů patřil zejména požár stohu v areálu společnosti
Natural spol. s.r.o. v Hradištku, k němuž došlo 26. září a k jehož zdolání jsme nasadili
veškerou naši dostupnou techniku. Nakonec
byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu
a do zásahu se postupně zapojilo šest jednotek hasičů s celkem devíti cisternami. Dalším
náročným zásahem byla záchrana tonoucího
v rozvodněné Sázavě po prudké bouřce (24.
6.), kdy jsme po systematickém prohledávání břehů a vodního koryta ze člunů i přímo
z vody nakonec zjistili, že informace o pádu
člověka do řeky byla smyšlená. Psychicky
a fyzicky hodně náročné zásahy jsme pak
absolvovali 12.7., kdy jsme nejprve byli vysláni k transportu pacienta k pikovickému
Komínu (Jehle) a posléze k záchraně osoby
z chaty poblíž Raisovy vyhlídky. Zde se však
ukázalo, že na záchranu je příliš pozdě, takže
nakonec jsme ve spolupráci s Policií ČR za-

uvedených zásahů (dva spadlé stromy, dopravní nehoda a planý poplach). Současně
zde někteří z nás prošli obnovovacím školením na práci s motorovou pilou.
Dále jsme v průběhu léta zajistili dvě ukázky
vyprošťování osoby z havarovaného vozidla,
a to během oslav 100 let SDH Pikovice 26. 6. a pak také na oslavách 140
let SDH Slapy dne 28. 8., kde jsme se
navíc zúčastnili velkého prověřovacího cvičení, které bylo zaměřeno na
plnění bambivaku pod vrtulníkem.

ho jara i léta, kdy jsme se mohli často setkat
s prudkými bouřkami a vydatnými srážkami,
a tedy i zvýšeným rizikem výjezdu k čerpání
zatopených prostor, jsme začali intenzivně
pracovat také na obnově čerpadel a souvisejícího vybavení. Našich potřeb v dané oblasti si
však všimli i někteří spoluobčané, a tak jsme

od jednoho z nich obdrželi dar v podobě sice
staršího, ale nepoužitého čerpadla PH – Progress 1400. Štědrému dárci touto cestou ještě
jednou děkujeme.
ZDENĚK PROŠEK

Nové vybavení

jišťovali transport k pohřebnímu vozu, což
byla s ohledem na nepřístupný terén velmi
složitá operace. Z absolvovaných dopravních
nehod byla z hlediska provedení zásahu náročná zejména ta, ke které došlo 13. 6. ve Štěchovicích, kdy se srazil motorkář s osobním
automobilem.
Během léta navíc začal Hasičský záchranný sbor ČR opět umožňovat stáže na svých
stanicích, čehož jsme hned využili a během
těchto stáží absolvovali celkem čtyři z výše

Po dlouhém boji s úředním šimlem
a po povinných revizích se nám nakonec podařilo v průběhu měsíce
července zařadit do vybavení novou soupravu na vyprošťování zn.
Lukas, která je umístěna na našem
prvosledovém vozidle CAS K 25
LIAZ. Nejvýraznější změnou oproti
dosavadnímu vyprošťovacímu vybavení je to, že nyní disponujeme
širší škálou vyprošťovacích nástrojů
i výkonnějším agregátem, takže jsme
schopni při zásahu u dopravní nehody postupovat mnohem efektivněji,
abychom co nejdříve dokázali pomoci osobě zaklíněné v dopravním prostředku. Dále se nám podařilo získat
novou elektrocentrálu Honda EU22i
a osvětlovací systém PELI 9490.
Současně po zkušenostech z letošní-
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RODINNÉ CENTRUM HRADÍTKO, DĚJSTVÍ DRUHÉ
Nejdříve se mohou protáhnout při cvičení
za přítomnosti svých dětí v kurzu FitMámy
a pak si dát Dopolední latté – mateřský kruh

školku a také volná herna pro děti s doprovodem.
Další program stále ladíme. Jeho aktuální
podobu najdete na Facebooku, Instagramu
nebo na našich webových stránkách. Také
si můžete nechat zasílat podstatné novinky

s připravenými tématy. V pátek se na děti
s jejich doprovodem těší Hrátky, pásmo říkadel, písniček a pohybu. Od ledna počítáme
s provozem pondělí až pátek dopoledne. Přibyde adaptační kroužek přípravy dětí na

e-mailem. Všude také naleznete kontakty pro
případ, že byste nám chtěli pomoci vybavit
prostory nábytkem či hračkami. Za každý dar
budeme vděčni.
JANA SVAČINOVÁ

Nový spolek Rodinné centrum HraDítko si klade za cíl pořádat jednorázové akce prorodinného charakteru a zároveň provozovat prostory rodinného centra.

Máme za sebou první léto, které jsme i bez
horkých dní prožili v horečném tempu. Podíleli jsme se na Dětském dni na Hradištku
a uklízeli na Brunšově „pod skálou“ v rámci
akce Ukliďme Hradištko. Čerstvě máme za
sebou bazar dětského oblečení a vybavení,
který se konal v prostorách Multifunkčního
centra ve Štěchovicích. Moc nás těší a motivuje jeho vysoká návštěvnost a těšíme se na
jarní opakování.
Už zanedlouho se uskuteční také 2. swap
dámského oblečení, a to 20. listopadu opět
v hradištské knihovně. Přineste hezké oblečení, které byste rádi poslali dál a vyberte si na
oplátku nové kousky do vašeho šatníku. Swap
je výměna radosti, nikoliv peněz.

Nové prostory rodinného centra
Naše pozornost se nyní plně soustředí na
otevření prostor HraDítka v druhém patře
MFC ve Štěchovicích. Děkujeme všem, kteří vyplnili náš dotazník a podělili se s námi
o to, jak by si přáli centrum využívat. Sešlo
se přes 150 odpovědí, které nám potvrdily, že
o služby rodinného centra je velký zájem a že
naše úsilí jde správným směrem.
Od listopadu začínáme s pravidelnými aktivitami. Pondělí je rezervováno pro maminky.

DALŠÍ NOVINKA V KOMUNITNÍM ŽIVOTĚ HRADIŠTKA
Byli jste někdy v Litomyšli? Pokud ano, pak
jste museli být okouzleni ulicemi litomyšlského centra, kde se nádherně snoubí staré s novým, vtipně zdobené lavičky zvou k posezení
a cyklostezky, parkoviště i chodníky jsou bezbariérově umělecky vyskládány z dlažby. Pár
výletníků z Hradištka se tam nadchlo natolik, že se rozhodli založit Okrašlovací spolek

Hradištko. Proč by to nešlo tady, když to jde
v Litomyšli, která má jen asi čtyřikrát víc obyvatel než my?
Chtěli bychom propojovat lidi, spolupodílet
se na rozvoji Hradištka, podněcovat veřejnou
diskuzi s odborníky, zastupiteli a s kýmkoliv, komu není budoucnost obce lhostejná, též
iniciovat a realizovat konkrétní smysluplné

projekty. Pokud vás oslovují témata spojená
s veřejným prostorem a chcete se k nám připojit, ozvěte se na oshradistko@gmail.com
a připojte se k nám!
Za přípravný výbor OS Hradištko
JANA HAJŠMANOVÁ
a MARKÉTA ŠAFRÁNKOVÁ
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HVOZDY, o.p.s.
Centrum sociálních služeb Hvozdy je registrovaným poskytovatelem celkem dvou pobytových a čtyř ambulantních a terénních sociálních služeb.

Ambulantní a terénní
sociální služby
Ambulantní i terénní sociální služby jsou
velice rychle se rozvíjející služby, o které je
čím dál více větší zájem. V naší společnosti
se jedná o služby tzv. sociální prevence a sociálního poradenství. Již od roku 2008 jsme
začali tyto služby poskytovat a postupně jsme
je rozšiřovali. Oproti pobytovým službám
jsou ambulantní služby poskytovány především v detašovaném pracovišti ve Štěchovicích. Jedná se o služby, kam dochází uživatel
služby v rámci provozní doby. Terénní služby jsou oproti tomu poskytovány uživatelům
v jejich přirozeném prostředí (např. doma).
Od května 2021 poskytujeme ambulantní

rozvodu či pomoc s vytvořením dohody.
Rovněž v rámci této služby fungují tvořivé
dílny pro maminky s dětmi formou výtvarných workshopů.

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež (NZDM)
Tato služba poskytuje dětem a mládeži ve
věku od 7 do 15 let podporu a pomoc ve složitých osobních i rodinných situacích. A čím
se služba zabývá? Pokud uživatele něco trápí,
vyslechneme ho, podpoříme a pokusíme se
mu pomoci. Můžeme si povídat o spoustě
témat (sexuální výchova, mezilidské vztahy,
drogy, násilí, šikana a kyberšikana, záškolác-

Odborné sociální
poradenství (OSP)
Tato služba se zaměřuje na diskrétní, nestranné a nezávislé poradenské služby cílové
skupině (osoby s mentálním, kombinovaným, zdravotním postižením, osoby v krizi,
osoby v těžké životní situaci, senioři). Poskytuje kontakty na instituce (např. úřady práce,
poskytovatele sociálních služeb, psychologické a rodinné poradny, advokátní kanceláře),
různé formy poradenství (sociální dávky,
důchodové, zdravotní pojištění, pracovněprávní a majetkoprávní vztahy, rodinné právo, dluhová problematika apod.), vysvětlení
obsahu písemností, pomoc při sestavování
podání k soudu nebo úřadu, pomoc s vyplňováním formulářů či sestavováním dopisů
druhé straně apod.

Sociálně terapeutické
dílny (STD)

služby v novém pracovišti, kterým je Kulturní a vzdělávací centrum Harmonia ve Štěchovicích (nová budova naproti parkovišti u
autobusové zastávky), kde máme k dispozici
sociálně terapeutické dílny, poradnu sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství a rovněž místnost
pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Všechny naše ambulantní a terénní služby
jsou poskytovány zcela bezplatně.

tví, zdraví životní styl, předsudky a tolerance
apod.). Uživatel může sám přijít s nějakým
zajímavým nápadem a naši pracovníci mu
ho pomohou rádi uskutečnit. Rovněž pomáháme s přípravou do školy, uživatel si u nás
může odpočinout (stolní fotbal, tvůrčí aktivity, společenské a sportovní hry), k dispozici
je i počítač s internetem.

Tyto dílny umožňují uživatelům, kterými
jsou osoby s mentálním či zdravotním postižením, osvojit si a následně udržet pracovní
návyky a dovednosti v oblastech, které souvisejí s našimi dílnami a zároveň zdokonalují a rozvíjejí motorické, psychické a sociální
dovednosti. V areálu Hvozdy u Masečína
provozujeme dílny kuchař (pomocné práce
v kuchyních společného stravování), úklid
a zahrada (údržba a úklid vnitřních i venkovních prostor, údržba zeleně apod., k dispozici
také zahrada a skleník) a keramickou dílnu
(terapeutický program zaměřený na rozvoj
kreativity, jemné motoriky a na udržení si
pracovních návyků). Na pracovišti ve Štěchovicích pak nabízíme výtvarnou a rukodělnou
dílnu (základy výtvarných a pracovních technik rozvíjí nejen motoriku, ale dosaženými
výsledky posiluje i vlastní sebevědomí a nabízí možnost zjistit, jak se uplatnit na trhu
práce).
JAKUB ČANDA

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi (SAS)
Služba poskytuje terénní a ambulantní formou bezplatnou pomoc a podporu rodinám
s dítětem či dětmi, jejichž vývoj je ohrožen
z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální
situace, s cílem zmírnit tuto situaci a zvýšit
jejich možnosti na uplatnění se ve společnosti. Pomáháme řešit výchovné problémy dětí
doma i ve škole, mezigenerační problémy
v rodině, rozvoj kognitivních dovedností,
nepříznivou situaci mezi členy rodiny (závislosti, onemocnění), trauma v rodině (úmrtí,
nemoc, ztráta), podporu rodičů při řešení
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MARINGOTKA PROVONĚNÁ KÁVOU A KOLÁČEM
V jedné rajchardovské zahradě ve stínu
vzrostlých stromů stojí maringotka. Pan domácí ji vyrobil své ženě k narozeninám, ta
v ní otevřela klubovou sousedskou kavárnu. Vítejte na návštěvě u Kosových.

Manželé Zuzana a Petr Kosovi bydlí na Rajchardově osm let v domě po Petrových prarodičích. „Když jsme se nastěhovali, trápilo
mě, že tu nikoho neznám. Každý jenom prošel okolo a pozdravil, ale to mi nestačilo. Tak
jsem na to šla přes pečení,“ prozrazuje Zuzka,
kterak navázala první přátelské vazby.
Každou sobotu vyrážela po Rajchardově
s vozíkem plným chleba, buchet a koláčů.
Její aktivita se brzy rozkřikla a zájemci se začali přetahovat, ke komu přijede první, aby
měl větší výběr. A tak využila maringotku a
udělala v ní sousedskou kavárnu. V útulném
prostoru vám oči až přecházejí. Každá věc má
svou historii. „Není tu nic nového, všechno
jsme zdědili nebo od někoho dostali včetně

V maringotce si nejprve hrály děti, nyní slouží jako kavárna.
hrníčků na kávu. Prodejní pult je z kredence
po babičce, hrnečky různě od sousedů, mycí
lavor byl vyhozený u popelnice na Žižkově,
kamna máme od paní Ebrové,“ vyjmenovává
Zuzka.
Kavárnička je otevřená každou sobotu od
9 do 12 hodin. Schází se tu především lidé
ze sousedství, ale vítaní jsou všichni. A kdo
má zájem, může si vyslechnout dobrodružné
příběhy z Petrova života na lodi. Ale o tom
zase příště.
-lh-

Kosovi vdechují starým věcem nový život.

ŠESTISMĚRKA

Petr Kos postavil maringotku za půl roku.
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Autor šestisměrky: JONÁŠ ŠAFRÁNEK

{ KULTURA }

COUNTRY ŽIJE V POSÁZAVÍ
Říká se, že až třetí vydaný román ukáže, zda se narodil nový spisovatel. V případě Třebsínského zvonění 2021 se dá hovořit o tom, že si nový festival po třech letech na kulturní
scéně Posázaví našel své neodmyslitelné místo.

Stal se prostorem jak pro vzpomínky – letos
country legendy Glory of Tony Linhart nebo
50 let kapely Schovanky, Taxmenů – tak pro
řadu hudebních novinek. Edukativní část se
vymyká běžné festivalové produkci. Výstava
dobových a současných fotografií Tomáše Johánka ze SŽDC a z archivu Jakuba Džurného
připomněla 120 + 1 rok Posázavského pacifiku. Přednášky o historii regionu prezentované Mgr. Janem Viznerem, Václavem Šmerákem nebo historikem Tomášem Zouzalem
doplnila výstava dokumentů k blížícímu se
80. výročí vystěhování regionu za 2. světové války. Rodinný program vyplnily ukázky
nefalšovaného amerického rodea v podání Jimmy Maguryse. Byly vzpomínkou na cesto-

Vysídlení vesnic na Vyškovsku 1939–1945,
která nově přibližuje válečnou situaci také na
Milovicku, Brdech nebo Benešovsku. Práce
bude součástí chystané publikace Ohlédnutí
II s ukázkami dalších deseti prací studentů na
téma vystěhování regionu za 2. světové války.
Tu chystá spolu s výstavou společenství Mezi
řekami pro příští ročník festivalu k 80. výročí
vystěhování regionu.
Za rok, na Třebsínském zvonění 2. července 2022, se opět setkáte s řadou špičkových
country kapel a proběhne hudební vzpomínková akce na Františka Nedvěda společně
s hudebním překvapením pro diváky.
Na hudební scéně Posázaví je také nesmazatelně zapsané tradiční trampské setkání v Pi-

kovicích. Vedle kapel jako Samson a jeho parta, Nezmaři, Taxmeni, Jitka Vrbová a mnoho
dalších se konalo několik zápisů do knihy
rekordů třeba v balení „usáren“ nebo soutěž
Železný tramp, běh na běžkách okolo celého
areálu festivalu. (Pozor! na trávě ve 27 stupních vedra, v teplém oblečení, s kulichem na
hlavě a batohem na zádech.) Zajímavá byla
i přehlídka amerických bojových vozidel.
Jak festivaly a výstavy, tak i mnohé další akce jsou připravovány ve spolupráci
s Regionálním muzeem v Jílovém. Sem
jednou měsíčně zavítají osobnosti do pořadu Tomáše Tichého Hvězdy (Ne)Hvězdy. Byla to třeba Jitka Vrbová, Tony Linhart, Jaroslav Průcha a chystá se pořad
s Jaroslavem Čvančarou a Vladislavem Fryčem. V tomto pořadu se dozvíte o slavných
osobnostech to, co byste se jinde nedozvěděli. Setkávání hudebníků a osobností vyplní
zimní čas, kdy se budeme těšit na příští léto.
VÁCLAV ŠMERÁK

vatele Rudolfa Strimpla, který nejenže do
kraje přinesl první velkoplodé jahody, ale
v Sedlčanech na náměstí předváděl na konci
19. století ukázky rodea, jízdu na koni, jak se
ji naučil v Americe.
Návštěvníci festivalu také opět pomohli potřebným. Tentokrát to bylo Centrum BAZALKA, o.p.s., organizace, která pečuje o těžce postižené děti a na kterou organizátoři, návštěvníci festivalu a další účastníci projektu
přispěli částkou 30 000 Kč. Zkrátka nepřišli
ani příznivci pobytu v přírodě, kteří se účastnili prvního ročníku Pochodu zdraví v Posázaví a za pouť z Pikovic až do Třebsína byli
bohatě odměněni jednak zdravým jídlem, ale
i regenerační masáží. A k tomu dostali řadu
rad pro zdravý životní styl od dietologa a výživového poradce Petra Havlíčka. To vše doplnilo vydání novin Mezi řekami s ukázkou
ze závěrečné magisterské diplomové práce

{

17

}

{ PŘÍRODA }

ATRAKTIVNÍ POKOJOVKA SE ZAPÁCHAJÍCÍM KVĚTEM
Rostlina podobající se malé palmě, nenáročná na pěstování, zaujme krásným květem,
který ale k přičichnutí neláká. Seznamte se se zmijovcem.

Vůně. Někomu příjemně voní tabákový
kouř, jinému smrdí. Vůně květin je někomu
příjemná, někdo ji nevnímá pozitivně. Dokonce si vzpomínám, že jsem někde četl o cizokrajném kvetoucím stromu, pod který domorodci uvazovali odsouzence na smrt, aby
je jeho vůně usmrtila. Možná výmysl, možná pravda. Zato „vůně“ kvetoucího zmijovce, tak lákavá pro mnohé mouchy, člověka
dokonale od čichání odežene. Krása květu,
hezký vzhled nekvetoucí rostliny podobající
se malé palmě či snadné pěstování některých
druhů – to jsou důvody, proč přitahuje mnoho pěstitelů.

Výskyt a využití
Rod Amorphophalus – zmijovec obsahuje na
200 druhů. Rodové jméno je složené z řeckých
slov amorphos = beztvarý a phallos = penis.
Český název je odvozen od barevného vzhledu povrchu rostliny. Patří
do čeledě áronovité, říká
se mu i áronová hůl. U nás
v domácnostech se nejčastěji pěstuje druh A. rivieri,
v Japonsku jako užitková
rostlina A. conjac (ďáblův
jazyk) na přípravu jídel
širataki (nudličky k národnímu jídlu sukijaki) nebo
pro jídlo oden, oblíbené
mezi pijáky saké. Pěstuje
se všude tam, kde je příliš
chudá půda, než aby se na
ní mohlo pěstovat cokoli
jiného. Kosmetické čisticí
konjakové houbičky jsou
vyráběny z hlízy tohoto
zmijovce. Syrové hlízy jsou
však jedovaté.

Původ
Zmijovce jsou teplomilné rostliny původem z tropických deštných pralesů. Jsou
rozšířeny v tropických oblastech od západní
Afriky přes Asii a Austrálii až do Polynésie.
Nevyskytují se v Novém světě. V České republice se můžeme setkat se dvěma zástupci čeledi áronovité – vzácnějším áronem
plamatým (Arum maculatum), který u nás
patří mezi chráněné druhy, a velmi podobným áronem východním (Arum cylindraceum). Zatímco áron plamatý roste pouze
místy v Čechách, áron východní se vyskytuje
především v teplejších oblastech Moravy.

Lidové označení
Áron plamatý (Arum maculatum) je velmi
dekorativní bylina s vytrvalým hlízovitým
oddenkem. Pro skvrny na listech si vysloužil
lidový název pokakánek, někde mu říkají blá-
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zinec. Zmínka o áronu se objevuje i v pověstech. Lidé rostlině říkali „vaňour“ nebo také
„čertův zub“. Tradovalo se, že v noci její hlíza hlasitě mlaská, rostlina se všelijak kroutí
a pohybuje. Říkávalo se, že je dobrá hlavně
pro koně, kteří jsou po ní zdraví a čilí. Nejlepší byla vykopaná o svatojánské noci, kdy
měla mnohem větší čarovné účinky.

Netradiční možnosti opylení
Květenství u nejmohutnějšího druhu zmijovce titánského, poprvé dovezeného v roce
1878 ze Sumatry do Florencie, bývá vysoké
průměrně 1,5 m, byla zaznamenána výška
i 2,94 m. Tento zmijovec roste např. v liberecké botanické zahradě, kde před několika
lety vykvetl současně s rostlinou v zámořské botanické zahradě. Pěstitelům se povedl
husarský kousek – letecky si vyměnili pyl
a dosáhli produkce semen. To se povedlo
i mému bratrovi s druhem
A. rivieri s rostlinami dodanými z Hradištka. Bratr zdůrazňoval při přenášení pylu
štětečkem nutnost správného bzučení, aby se dílo podařilo. A já jsem o tom napsal r. 1989 zprávu do časopisu ŽIVA s obrázky plodů,
semen i semenáčků.

Hmyzí vězení
Opylení u těchto rostlin
s přesně odděleným životem generativním a životem
vegetativním je složitý a důmyslný proces. Jsou to cizosprašné rostliny, u nichž je
k opylení nutný přenos pylu
z jiné rostliny. Nejdřív v jeden den dozrají samičí květy
ve spodní části palice a přilákají opylující hmyz
dovnitř toulce silným pachem, který většinou
lidé vnímají jako nesnesitelný zápach. Hmyz
sestoupí do spodní části a předá přinesený
pyl na pestíky samičích květů. Samčí květy
v horní části ještě pyl neprodukují, ten dozraje až následující den. Hmyz po opylení samičích květů nemůže toulec opustit,
ten se stáhl a uzavřel mu cestu. Aby přežil
v toulci do dalšího dne, má rostlina ve dně
toulce speciální žlázy produkující látky, které
umožní uvězněnému hmyzu přežít toto vězení. Další den se samčí květy otevřou a uvězněný hmyz zasypou sprchou lepkavého pylu.
Toulec se otevře a hmyz může odletět opylit
další rostlinu. Po dokončení opylení toulec
i horní část spadixu, tj. neplodné a samčí květy, odpadne. Zůstanou pouze spodní opylené
samičí květy, které dozrají v obvykle červené
(nebo jinak zbarvené) bobule, které sezobají

ptáci a roznesou semena. Tak moudrá příroda zabraňuje inbreedingu, či inzuchtu, tedy
příbuzenskému oplodnění.

Způsob pěstování
O pěstování v domácnosti, obvykle druhu
A. rivieri, nějaký člověk na internetu napsal, že je to nádherná pokojovka pro otrlé
pěstitele. Dvoucentimetrovou hlízu na jaře
jednoduše strčíte do květináče do obyčejné
hlíny čtyři centimetry pod povrch, občas
zalijete. Po krátkém čase začne hlíza vystrkovat něco růžového, co připomíná vědecký
název rostliny. Z toho vyroste hůl, která se
rozloží v jeden list vypadající jako koruna
palmy a krásně zelený vydrží do podzimu,
pak zvadne, padne, odešlete jej do kompostu,
z květináče vyberete a umyjete třícentimetrovou hlízu a uložíte ji někam, kde nemrzne.
A zapomenete na ni, na chudinku. Ale ona
se na jaře přihlásí. Začne vylézat tím svým
zajímavým klíčkem z ponožky. Tak zase do
květináče a palmička několik měsíců bude
ke koukání. Za několik málo let bude hlíza veliká, že klíček bude trochu jiný. A hůl
poroste, na vrcholu vytvoří listen – toulec,
v něm bude spousta drobných kvítečků
v dolní části samičích, v horní samčích a úplně nahoře nebudou žádné kvítky. Ale bude
dobré odnést rostlinu v tomto čase tam, kde
intenzivní „vůně“ nebude vadit. Soukvětí
odkvete, hůl spadne a místo ní vyroste nový
list jako palma. Rostlina dobře roste i na záhonech, dokonce líp, mírnou zimu přežije.
Netrpí nemocemi, ani u nás nemá prakticky
žádného škůdce. Nepříjemnou vlastností je
gutace – rostlina na koncích lístků vytváří po
zálivce kapičky vody, takže potom to pod ní
může vypadat jako po vydatném dešti.
VLADIMÍR GLASNÁK

{ RŮZNÉ }

OTEVŘENÝ DOPIS S ŽÁDOSTÍ

Zajištění dodržování předepsané rychlosti problematické části
silnice II/106 v obci Hradištko-Brunšov
Za občany Brunšova, především části u silnice II/106, vznáším opětovně požadavek
na zajištění bezpečnosti a dodržování předepsané rychlosti na silnici v obci Hradištko-Brunšov. Obracím se na vás se stejným
problémem jako před rekonstrukcí vozovky
II/106 v obci a žádám o aktivní činnost v této
záležitosti, jménem všech v dolní části Brunšova u silnice II/106 Benešovská.
Doufali jsme, že po rekonstrukci silnice
II/106 se problém vyřeší. Bohužel náš apel na
tuto situaci před rekonstrukcí nebyl vyslyšen,
nikdo situaci neřeší a nic se neděje!
Silnice je po rekonstrukci především díky odstranění dlažebních kostek z povrchu vozovky tišší, ale jen pokud se dodržuje rychlost.
Řidiči záhy zjistili, že nedochází k poškození auta nerovnostmi, a jezdí o dost rychleji.
„Chodník“ od křižovatky Přístavní x Na Ovčičkách x Benešovská směrem k Rajchardovu je rozhodně velkým přínosem pro pěší
a školáky jdoucí na autobus, ale pro bydlící
na druhé straně vozovky se situace stala noční můrou. Výrazně se zvýšilo riziko úrazu
při vcházení a vycházení osob z pozemku,
auta jezdí nepřiměřenou rychlostí, teď blíže
plotů, „chodník je jen na druhé straně vozovky“. U čp. 209 je problém nejmarkantnější, plot s vraty a brankou jsou v bezprostřední blízkosti silnice, tlakové vlny nejenže vás
pomalu odhodí, ale rázové vlny ničí celý plot
a hlavně vrata, která teď každý rok opravujeme. Obyvatelé čp. 209, oba moji rodiče,
jsou v důchodovém věku. Zhoršení situace
pro čp. 209 je alarmující, nabízející minimálně opatření zúžení vozovky nebo snížení rychlosti. O vyjíždění a zajíždění vám
toho mohou občané trvale bydlící v naší obci
u silnice II/106 Benešovská povědět hodně
a hezké to nebude. Díky nedodržování alespoň předepsané rychlosti se výrazně zvýšila
i prašnost.
Bylo by ohleduplné zajistit dodržování rychlosti (nabízí se i snížení předepsané rychlosti
v obci) a zajištění jejího dodržování! V každé
druhé obci v celém Středočeském kraji i na
silnici II/106 jsou průběžné radary nebo inteligentní semafor s kamerou. Nabízí se otázka,
proč v naší obci ne, proč je to tady problém?!
Obracíme se proto znovu na vás, na naši
obec, ale i na vás občany. Většina z vás tudy
jen projíždí, a přestože bydlíte ve stejné obci,
nesnížíte svou rychlost, abyste ulevili nám
bydlícím u hlavní silnice. Ty domy tady pravděpodobně stály už před tím, než jste si tady
postavili vy ten váš. Proto vás všechny prosíme, dejte nohu z plynu, snižte svou rychlost
alespoň na předepsaných 50 km/h, pomozte
nám: zvýšit bezpečnost, snížit hluk a nevířit
tolik prach.

A vás, naše zastupitelstvo, policii a kraj žádáme o součinnost, komunikaci v pomoci
s řešením této zoufalé situace.
y zúžením vozovky
y snížením rychlosti
y dodržováním rychlosti

y instalací iq semaforu s kamerovým
systémem (aby se zabránilo devalvaci
červené)
y instalací průběžného radaru s kamerovým systémem (pro zvýšení účinnosti
opatření)
Žádáme vás o aktivní vyhledávání řešení, co
možná nejrychlejší aplikaci jakéhokoliv opatření, která nám pomůžou cítit se bezpečně
a dovolí nám zase plně využívat naše pozemky i domovy.
P. ŠPOULOVÁ

ODPOVĚĎ STAROSTKY OBCE
Hledáme možnosti řešení. Silnice 2. třídy,
II/106 ul. Benešovská je ve vlastnictví Středočeského kraje, ve správě Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje. S ohledem na kategorii a vlastnictví komunikace jsou možnosti instalace zpomalovacích
prvků či dalších opatření složitější a limitovaná.
Chodník, který je nyní realizován, představuje možnost umístit přechod pro chodce
v místech autobusových zastávek Brunšov.
Tento záměr jsme již na místě projednali
s Policií ČR a konzultovali s dopravním

inženýrem. V této souvislosti zjišťujeme
také možnost instalace semaforu v tomto
místě. Dosud zde nebylo možné přechod
umístit, protože by nenavazoval na normový chodník.
Zadali jsme zpracování monitoringu dopravy, ze kterého je zřejmé nedodržování
rychlosti v tomto úseku a který nám slouží
k argumentaci při jednáních. S žádostí o součinnost při zajištění bezpečnosti kontrolou
rychlosti se také opakovaně obracíme na
Policii ČR.
R. SVOBODOVÁ

KALENDÁRIUM

• sobota a neděle 27. a 28. listopadu 2021 od 10 do 17 hodin

VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA ZÁMKU

• neděle 28. listopadu 2021 od 14 hodin, nádvoří u zámku

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

• neděle 5. prosince 2021 od 10 do 16 hodin, sběrný dvůr

CHARITATIVNÍ SBÍRKA OBLEČENÍ

• pátek 10. prosince 2021 v 18 hodin, knihovna Hradištko

ADVENTNÍ VYPRÁVĚNÍ FRANTIŠKA KREUZMANNA
A VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
BARBORY BURIANOVÉ
• sobota 11. prosince 2021 v 16 hodin, hradištská náves

ŽIVÝ BETLÉM

{

19

}

{ POZVÁNKY, INZERCE }

OÚ Hradištko ve spolupráci s Diakonií Broumov

POŘÁDÁ CHARITATIVNÍ SBÍRKU

POZOR!!! POUZE V NEDĚLI 5. 12. 2021 10.00 - 16.00 hod.
VE SBĚRNÉM DVOŘE NA BRUNŠOVĚ

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH NÁDOBÍ DO KRABIC
Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek

veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)  lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony  látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  vatované a péřové
přikrývky, polštáře a deky, peří  obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti  čisté koberce, předložky…. 
hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové  menší elektrospotřebiče 
dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)  hygienické potřeby, drogistické zboží 
dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...) 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek  znečištěný a vlhký textil

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI SDĚLÍME: tel.: 224 317 203, 224 316 800
Obec Hradištko
vás srdečně zve na

ŽIVÝ

BETLÉM

neděle 19. prosince 2021 v 16 hodin
sraz v zámecké zahradě
Přijďte si prožít krásný vánoční příběh
a zazpívat koledy.
S sebou svíčku (případně sklenici) na
betlémské světlo a dobrou náladu!
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