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Hradištský advent se tentokrát musel obejít bez tradičních trhů, 
které byly zrušeny z důvodu covidové pandemie. Místo něj zá-
mek oživila vánoční výstava a uskutečnil se i živý betlém. 

V sobotu 8. ledna byla u příležitosti 80. výročí vystěhování naše-
ho kraje slavnostně zahájena výstava o historii koncentračního 
tábora Hradištko. Odsud putovala do dalších obcí a měst.

Po jarních prázdninách se žáci základní školy dočkali nové učeb-
ny výpočetní techniky. Škola pořídila nové počítače a variabilní 
nábytek, který umožňuje využít prostor i pro běžnou výuku.

Dne 30. dubna byla na Rajchardově slavnostně otevřena zbru-
su nová „Zuzančina“ pekárna, připomínající norský rybářský 
domek. V nabídce najdete domácí chléb i slané a sladké pečivo. 

Po tříleté pauze se 8. května uskutečnil na nově upraveném pro-
stranství tradiční pietní akt za účasti pozvaných hostů, zástup-
ců okolních obcí a měst, spolků a široké veřejnosti.

Z důvodu zklidnění dopravní situace nad školou i zvýšení ka-
pacity hlavního parkoviště byla v ulici Oblouková vybudována 
nová parkovací místa pro zaměstnance školy.

Po řece Vltavě pravidelně připlouvá Elbe Princesse, téměř sto-
metrová říční hotelová loď s kolesovým pohonem. Jde o největší 
plavidlo plující na českých řekách. 

V zámecké zahradě byly umístěny tři venkovní posilovací stro-
je. V sousedním prostoru bylo vybudováno také nové dětské 
hřiště, které bude zpřístupněno po dalších terénních úpravách.
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{ EDITORIAL }                                                                                                                { TELEGRAFICKY, SOUTĚŽ }

TELEGRAFICKY
• V zámeckém parku bylo zrealizováno dětské hřiš-

tě. Bude zpřístupněno veřejnosti po  následné 
úpravě části okolního povrchu a zatravnění.

• V zámecké zahradě za hasičskou zbrojnicí byly 
umístěny cvičební stroje.

• Obec vykoupila pozemek parc. č. 80/23 mezi 
Hradištkem a Rajchardovem a zadala zpracování 
koncepce pro budoucí rozvoj v této lokalitě.

• Základní sazba poplatku za odpad zůstává v roce 
2022 stejná a činí 1 000 Kč ročně na poplatníka.

• Od  ledna 2022 došlo ke  zdražení vodného na
52 Kč za 1 m3 včetně DPH.

• Ve společenském sále vedle tělocvičny bylo zpro-
vozněno nové vytápění, dále byl zakoupen nový 
uklízecí stroj.

• Od autobusové zastávky u tělocvičny byl prodloužen
chodník směrem k vjezdu do areálu tělocvičny. 

• Bylo upraveno prostranství kolem pomníku pad-
lým obětem 2. světové války. 

• V ulici Pikovická probíhá revitalizace lipové aleje 
a budou dosazeny nové lípy a kaštany. 

• Od března nastoupili noví pracovníci – R. Mar-
tinkovský do sběrného dvora a J. Humhal do pra-
covní čety. Předchozí zaměstnanec odešel do dů-
chodu, druhý je dlouhodobě nemocný.

• Byly uzavřeny smlouvy veřejné finanční podpory 
na rok 2022 a postupně dochází k jejich proplá-
cení.

• V souvislosti s 80. výročím vystěhování kraje za 
2. světové války byla uspořádána výstava o historii 
koncentračního tábora Hradištko. 

• Naši obec navštívili potomci španělských zajatců 
deportovaných za 2. světové války na Hradištko.

Vážení občané, milí čtenáři,
„Teď už snad bude klid,“ řekla 
mi jedna návštěvnice knihov-
ny, která se neukázala delší 
dobu. Vyjmenovala, kolik ka-
rantén si od prosince do úno-
ra jejich rodina vybrala, kolik 
bylo pozitivně testovaných 
a  s  jakým průběhem. „Mys-
líte?“ ujistila jsem se, že jsem 
se nepřeslechla. Bylo 24. úno-
ra a od rána, kdy jsem zahlédla 
na seznam.cz titulek o napa-
dení Ukrajiny, jsem měla sta-
žený celý žaludek. S blížícím se 
80. výročím vystěhování na-
šeho kraje za 2. světové války 
jsem si pomyslela, jak dlouho 
ještě si budeme tyto události 
připomínat. Možná jen tak 
dlouho, dokud je nepřebijí udá-
losti horší a čerstvější. Možná 
letos naposledy. Mezi 2. svě-
tovou válkou a  válkou na
Ukrajině jsem viděla řadu 
podobností. Nucené opuštění 
domovů, lidské tragédie, ale 
i vlnu solidarity. Jako vzpomí-
nali francouzští zajatci z kon-
centračního tábora Hradištko 
na  pomoc českého obyvatel-
stva, věřím, že na naši pomoc 
nezapomenou ani Ukrajinci. 
Ačkoliv počáteční vlna pomoci 
pomalu opadává a začínají se 
ozývat kritické hlasy, myslím, 
že si stále dost lidí uvědomuje, 
před čím ukrajinské ženy a děti 
prchají, a že i když přijedou 
v hezkém oblečení, je to možná 
to jediné, co jim z dosavadního 
života zbylo. Ukrajině věnu-
jeme i  téma tohoto čísla. Se-
známíte se s osudy žen a dětí, 
které na  Hradištko uprchly 
před bombardováním z okolí 
Kyjeva. Doufejme, že válka co 
nejdříve skončí a ony se budou 
moci vrátit domů. Nic jiného si 
totiž nepřejí.

LUCIE HAŠKOVÁ
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ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?
Poznáte, která část naší obce je zachycena na foto-
grafii ze třicátých let minulého století? Správnou od-
pověď nám napište na redakce@hradistko.cz nebo 
písemně na adresu Obecního úřadu Hradištko, a to
nejpozději do 10. srpna 2022. Nezapomeňte při-
psat své jméno a kontakt. Výherce obdrží almanach 
Ohlédnutí II, který vydalo společenství Mezi řekami.
Na minulém historickém soutěžním snímku byly 
zachyceny Pikovice, fotografie byla pořízena od 
paty mostu směrem k cukrárně. Gratulujeme vý-
herkyni Janě Malkovské.
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

DŮVODY KOUPĚ POZEMKU PARC. Č. 80/23
Na veřejném zasedáním dne 16. prosince 2021 zastupitelstvo projednalo a odhlasovalo 
koupi pozemku, parc. č. 80/23 o výměře 9 542 m2, který se nachází podél hlavní silnice 
II/106 a bytovými domy u Pivovarského rybníku. Obec pozemek vykoupila od fyzické 
osoby za rovných 10 milionů korun českých, to je zaokrouhleně 1 048 Kč za 1 m2. Je na 
místě vysvětlit důvody tohoto rozhodnutí.

Koupě zmíněného pozemku byla v dlouho-
dobém zájmu obce, o výkupu nebo směně 
jednali zastupitelé s vlastníkem několik let. 
Uhrazení kupní ceny proběhlo přes notář-
skou úschovu, obec financovala výkup vlast-
ními zdroji bez zadlužení obce.
Díky vlastnictví tohoto pozemku bude mož-
né vyřešit dokončení chodníku, který propo-
jí Brunšov a Rajchardov s Hradištkem. Dále 
budeme moci vybudovat bezpečný záliv se 
zastávkou pro autobus i napojit fotbalové hři-
ště a k němu přilehlé další plochy pro spor-
tovní využití z této strany, a nikoliv ulicemi 
Chovatelů a Sportovní. 
Část pozemku můžeme využít také pro stavbu 
prodejny potravin, společně s  pozemkem 
parc. č. 80/53. Pro připomenutí, z výsledku 
pocitových map z  roku 2018 bylo zřejmé, 
že veřejnost má o prodejnu potravin zájem. 
Počet obyvatel Hradištka roste a bude se zvy-
šovat i nadále. Jednali jsme s několika řetězci, 
skutečný zájem projevila společnost Billa. Do 
jednání vstoupila loni na podzim Královská 
kanonie premonstrátů (KKP) s nabídkou jiné 
lokality ve vlastnictví KKP, a to na poli při vý-

jezdu z obce za ČMSCH. Zástupci společnos-
ti Billa však tuto variantu zamítli. Zadali jsme 
vypracování studie zástavby plochy mezi 
Hradištkem a Rajchardovem, která zahrne 
a prověří všechny požadavky na toto území. 

Jsme si vědomi, že pozemek parc. č. 80/23 
je dotčen a omezen venkovním vedením 
ČEZ Distribuce a.s. Zároveň jsme se v kupní 
smlouvě k tomuto pozemku zavázali, že bude 
využit pouze za účelem rozvoje obce a vy-
budování infrastruktury, nikoli pro výstavbu 
rodinných domů.

Text: RADKA SVOBODOVÁ 
a TOMÁŠ PIPOTA, 

starostka a místostarosta obce

ZÁPISOVÁ TURISTIKA Z POHLEDU ZŘIZOVATELE
Zápisová turistika je fenomén, který se rozmáhá vždy před vyhlášenými zápisy k přijí-
mání dětí do mateřské a základní školy. Cílem je zajistit si přijetí dítěte do vyhlédnutého 
školského zařízení. Protože kritériem s největší váhou je trvalé bydliště ve spádovém 
obvodu školy a školky, mění rodiče fiktivně trvalé bydliště svého potomka. 

S touto praxí se bohužel každým rokem set- 
káváme i v  naší obci. Několik týdnů před 
zápisem přehlásí rodiče své dítě ke známým 

či prarodičům bydlícím na Hradištku a po 
přijetí ho zase odhlásí. Někteří rodiče jsou 
dokonce ochotni udělat z dítěte „bezdomov-
ce“ a dotazují se na možnost přihlásit ho na 
úřední adresu spádového úřadu. V praxi se 
pak při zápisu do MŠ může stát, že nebude 
přijato dítě, které na Hradištku skutečně 
bydlí, protože bude mladší než fiktivně při-
hlášené starší dítě. V současné době neexistu-
je právní nástroj, jak toto jednání postihnout. 
Změnit trvalé bydliště samozřejmě není ne-

legální, tuto účelovou změnu však považuji 
za nemorální.
Do školek a prvních tříd základních škol nyní 
nastupují silné ročníky. Kapacita Mateřské 
školy Hradištko je 73 dětí. Je nutné si však 
uvědomit, že 15 dětí, které se vzdělávají v pří-
pravné třídě ZŠ Hradištko, by jinak pokra-
čovaly v MŠ. Přípravná třída tedy kapacitu 
mateřské školy již dva roky navyšuje až na 88 
dětí. Přesto to nestačí. Protože tento problém 
řeší i jiné obce, sbíráme zkušenosti z praxe 
jiných škol a hledáme takovou cestu, aby pro 
kritérium spádovosti nebylo možné zneuží-
vat institut trvalého bydliště. 

Text: RADKA SVOBODOVÁ, 
starostka obce

VÝZVA 
K ZAPLACENÍ

MÍSTNÍCH 
POPLATKŮ

Dovolujeme si upozornit občany, kte-
ří ještě neuhradili místní poplatek za 
odpad a psy na rok 2022, aby tak bez 
prodlení učinili nejpozději do 31. květ-
na 2022. Údaje k platbě naleznete na 
webových stránkách obce pod zálož-
kou 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.

JAK JSME UKLIDILI HRADIŠTKO
Účast na letošní brigádě v Pikovicích moc příjemně překvapila. V sobotu jsme rozdali 
16(!) čestných účastnických náramků, uklidili jsme kapličku, potok, náves, okolí pomní-
ku, u mostu, v Okružní ulici i jinde. 

V neděli pak malí hasiči v ekologicky laděné schůzce posbírali ještě v okolí hasičské zbroj-
nice další tři plné pytle. Jakmile to počasí dovolí, v dalším kole ještě kosmeticky doladíme se 
školními dětmi některé ulice. Všem, kteří jste přišli, maminkám, tátům, dětem předškolním 
i školním moc děkujeme! 

VLAĎKA, KATKA, JANA
Na Ovčičkách se sešlo 18 účastníků, z toho dvě děti. Uklidili jsme schody od Rozmarné a ne- 
pořádek u paty mostu.

PAVEL

Vyznačené pozemky jsou ve vlastnictví obce a TJ Slovan Hradištko.
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NAŠE CHARITATIVNÍ POMOC
V neděli 5. prosince 2021 proběhla v našem sběrném dvoře další charitativní sbírka pro 
Diakonii Broumov. Využili jsme pro ni nově rozšířený prostor dvora za kamenným do-
mečkem. I přes množství kontejnerů na odložený textil v obci se ukázalo, že byla opod-
statněná. 

Zájemci zde odkládali i netextilní věci, které 
ještě mohou někomu potřebnému dobře po-
sloužit. A nesešlo se toho málo. 53 osobních i 
dodávkových aut přivezlo tolik lůžkovin, pro-
stěradel, ručníků, utěrek, záclon, dek, obuvi, 
kabelek, batohů, hraček, malých elektrospo-
třebičů a jiných drobných předmětů z domác-
ností, že velkoobjemový kontejner zaplnily 
více než ze tří čtvrtin. Tuto možnost kvitovali 
nejen ti, kteří uvažují ekologicky, ale i ti, kteří 
museli v naší obci řešit třeba pozůstalosti. 

Pomoc deváťáků
A komu chci poděkovat já? Zastupitelům za 
schválení záměru, J. Auterskému za zajištění 
kontejneru, chlapům ze dvora za vstřícnost, 
kolegyním Kostečkové a Kopřivové, které 
mne ochotně na čas vystřídaly při organizaci 
přímo ve dvoře. A ještě na někoho nesmím a 
nechci zapomenout. Požádali jsme s p. učite-
lem Zděnkem o pomoc naše deváťáky, kteří 
v době pracovního vyučování po přesunu na 
Brunšov utvořili řetěz ochotných rukou, tak-
že řidič, který by celou sbírku jinak nakládal 
sám, nestačil zírat, jakou rychlostí se všechno 
stěhovalo do jeho Avie. Byla jsem také moc 
ráda, že děti zajímalo, co je to za věci, kam se 
vezou, co se s nimi dál bude dít atd. Rozdělili 
se podle pokynů, neremcali, nenechali se na 
svých pozicích ani vystřídat, blbinky elimi-
novali na únosnou míru (tady bych jim ráda 
umístila smajlíka, ale naše šéfredaktorka mi 
ho zakázala) – prostě byli skvělí!

Jarní sbírka
Jarní verze této sbírky proběhla letos v dub-
nu před Velikonocemi velmi podobně, jen s 
malým rozdílem – věci už jsme mohli ukládat 
do bezpečného sucha v kamenném domečku. 
A zase vzorná pomoc deváťáků, dokonce na-

vzdory velmi nepříznivému počasí. Zaslouží 
si velké díky! Využili jsme příležitosti a po-
prosili J. Auterského o krátkou instruktáž  
o odpadovém hospodářství na Hradištku.
Vám všem, kteří jste se jakkoli této užitečné 
akce zúčastnili, velmi děkují také pracovníci 

Diakonie. Tato organizace je od předloňské-
ho roku držitelem dvou ocenění za svou čin-
nost a bez občanské dobročinnosti by se ne-
obešla. A vzkaz pro nás všechny, kteří neradi 
vyhazujeme rovnou do popelnice: do sklepa 
či komory můžeme zase dát pytel nebo krabi-
ci a pomalu postupně třídit. Před Vánocemi 
zkusíme určený prostor naplnit znovu. 

Text: JANA CHADIMOVÁ

OBNOVA LIPOVÉ ALEJE
Historická lipová alej vedoucí ulicí Pikovická od rybníčku k zámku se v  letošním roce 
dočká revitalizace. Odumřelé stromy nahradí nová výsadba, ostatní se dočkají zdravot-
ního prořezu. K navrženým pěstebním opatřením se kladně vyjádřil i Státní památkový 
ústav.
Historická lipová alej je cennou součástí celé-
ho barokního areálu centra naší obce. Většina 
původních stromů byla už před časem nahra-
zena novou výsadbou, nejstarší exempláře 
najdeme v dolní části aleje u Pivovarského 
rybníku. Všechny stromy se dočkají potřeb-
ného pěstebního opatření. Zcela pokáceny 
budou dvě mladé lípy, které se nepodařilo 
zapěstovat. Pokácen bude i silně narušený 
vzrostlý jírovec maďal na parkovišti před re-
staurací Japeka, který byl jednou z dominant 
místa, kde v minulosti stával barokní ovčín. 

Pokácené stromy budou do konce letošního 
roku nahrazeny novou výsadbou. Té se dočká 
i několik proluk, které zůstaly po stromech, 
které uhynuly v nedávných letech.
Vzhledem k umístění stromořadí v  areálu 
kulturní památky byl k ošetření aleje zpra-
cován návrh arboristických a pěstebních 
opatření, ke kterému se kladně vyjádřila Pa-
mátková péče Městského úřadu Černošice. 
Revitalizaci provede certifikovaná arboris-
tická firma Stromy Bek za částku 135 445 Kč 
bez DPH.                                                     -lh-

KRAJSKÁ SOUTĚŽ STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“

V naší velikostní kategorii.
Celkové výsledky za rok 2020

1. Město Nový Knín 
2. Obec Sulice  
3. Obec Velký Osek
44. Obec Hradištko - od společnosti EKO-
-KOM získala 323 782 Kč.

Celkové výsledky za rok 2021
1. Obec Sulice                    
2. Obec Tuklaty                    
3. Obec Lety                         
12. Obec Hradištko - od společnosti EKO-
-KOM získala 636 695 Kč.

Finanční odměna od společnosti EKO-KOM 
je v celém objemu vrácena do odpadového 
hospodářství obce, a to formou nákupu no-
vých kontejnerů, budováním kontejnero- 
vých stání a rozšiřováním kapacity sběrného 
dvora.

Třídění odpadu se stává běžnou součástí 
našeho života a ze statistik společnosti EKO-
KOM vyplývá, že třídíme stále více. Děkuji 
všem lidem, kteří třídí, a doufám, že je výsle-
dek soutěže potěšil stejně jako mě.  
                                             Text: JIŘÍ AUTERSKÝ
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ZASTUPITELSTVO JEDNALO 16. PROSINCE 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Výkup a uzavření kupní smlouvy na poze-
mek pč. 80/23, orná půda o výměře 9 542 
m2 za celkovou kupní cenu 10 000 000 Kč.

• Zápisy do kroniky obce Hradištko za roky 
2018, 2019 a 2020.

• Smlouvu o zajišťování a financování do-
pravní obslužnosti se Středočeským kra-
jem.

• Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021 
o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství a Obecně závaznou vyhlášku 
č. 02/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství.

• Cenu vodného s platností od 1. ledna 2022 
pro obec Hradištko ve výši 52,00 Kč/m3  
včetně DPH a cenu stočného s platností 

od  1. ledna 2022 ve  výši 40,00 Kč/m3 
včetně DPH.

• Měsíční odměny neuvolněných členů za-
stupitelstva, to vše v souladu s novelizo-
vanými změnami zákona č. 128/2000 Sb., 
o  obcích (obecní zřízení) s  platností od   
1. ledna 2022, pro neuvolněného místosta-
rostu 16 251 Kč, pro neuvolněného před-
sedu výboru nebo komise 3  611 Kč, pro 
neuvolněného člena výboru nebo komise 
3 010 Kč a pro neuvolněného člena zastu-
pitelstva 1 805 Kč.

• Rozpočet Mateřské školy Hradištko na rok 
2022 a  střednědobý výhled rozpočtu 
2023-2024 této příspěvkové organizace. 

• Rozpočet Základní školy Hradištko na rok 
2022 a střednědobý výhled rozpočtu v le-

tech 2023-2024 této příspěvkové organi-
zace.

• Rozpočet obce Hradištko na rok 2022. Pří-
jmy jsou rozpočtovány ve výši 44 990 tisíc 
Kč a výdaje ve výši 50 296 tisíc Kč. Splát-
ky jistin úvěru představují částku ve výši 
4 694 tisíc Kč. Rozpočet obce Hradištko 
je na  rok 2022 po  započtení splátek jis-
tin úvěrů stanoven jako schodkový, tento 
schodek je krytý přebytkem z minulých let.

• Střednědobý výhled rozpočtu obce Hra-
dištko na roky 2023–2026.

• Strategický plán rozvoje obce Hradištko.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Informaci starostky obce o  prodlouže-

ní doby trvání stavby hasičské zbrojnice 
do roku 2032.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 14. BŘEZNA 2022
Zastupitelstvo obce 

schvaluje:

• Výkup a uzavření kupní smlouvy na po-
zemek pč. 87/26, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 340 m2 za celkovou 
kupní cenu 23 800 Kč.

• Výkup a uzavření kupní smlouvy na stavbu 
bez čp/če garáže, postavené na pozemku 
jiného vlastníka, na stavební parcele č. st. 
1974, za celkovou kupní cenu 50 000 Kč.

• Výkup a uzavření kupní smlouvy na nově 
vzniklou pozemkovou parcelu – díl „a“ 
o výměře 1 015 m2 oddělené z pč. 493/3, 
dále výkup a  uzavření kupní smlouvy 
na  pozemky pč. 856/5, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 14 m2 a pč. 
856/10, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 4 m2. Celková kupní cena činí 
72 310 Kč.

• Strategický plán rozvoje sportu obce Hra-
dištko.

• Aktualizaci pasportu místních komuni-
kací, úseků komunikací pč. 73/40, 336/14, 
které budou zařazeny Obecním úřadem 
Hradištko do  kategorie místní komuni-
kace.

• Přijetí dotace od  Středočeského kraje 
na vybavení knihovny ve výši 65 000 Kč.

Zastupitelstvo obce ruší a revokuje:

• Touto revokací je zrušen bod 16 usnesení 
č. 07/2021 ze dne 16. prosince 2021 a nově 
projednán v následujícím znění. Zastupi-
telstvo obce schvaluje cenu vodného s plat-
ností od 1. ledna 2022 pro obec Hradištko 
ve výši 47,27 Kč/m3 bez DPH a cenu stoč-
ného s platností od 1. ledna 2022 ve výši 
36,36 Kč/m3 bez DPH.

Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

• Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2022/2023 Ma-
teřské školy Hradištko a kritéria pro přijetí 
dětí u zápisu 2022 a k přestupům v témže 
roce Základní školy Hradištko.

• Informaci místostarosty obce o přijatém 
finančním daru ve výši 20 000 Kč od fyzic-
ké osoby s použitím pro Obecní knihovnu 
Hradištko a  přidružený klub deskových 
her hRÁJ.

• Informaci místostarosty obce o  zaháje-
ní stavebních prací na revitalizaci centra 
obce – části zámeckého parku, vybudo-
vání dětského hřiště, spolufinancovaného 
z prostředků státního rozpočtu ČR, z pro-
gramu MMR ČR.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 22. LISTOPADU 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Bezúplatný převod pozemků parc. č. 80/13 
o výměře 669 m2, parc. č. 138/51 o výměře 
264 m2 a parc. č. 351/46 o výměře 9 938 m2 
do vlastnictví obce.

• Pořízení změny č. 6 územního plánu sídel-
ního útvaru Hradištko z vlastního podnětu 
a rozhodlo o jejím obsahu.

• Podání žádosti o dotaci z MMR v rámci 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova pro projekt „Obnova místních 
komunikací v obci Hradištko“.

• Přijetí dotace ve výši 1 151 012 Kč z roz-
počtu Středočeského kraje ze Středočeské-
ho Infrastrukturního fondu a uzavření Ve- 

řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
na realizaci projektu „Hradištko – lokalita 
Nade Vsí – tlaková kanalizace“.

• Veřejnou finanční podporu spolků, orga-
nizací a fyzických osob z rozpočtu obce 
Hradištko na rok 2022 v celkové výši 772 
140 Kč, neinvestiční transfer neziskové or-
ganizaci Charita Starý Knín pro rok 2022 ve 
výši 60 000 Kč a neinvestiční transfer nezis-
kové organizaci Centrum sociálních služeb 
Hvozdy pro rok 2022 ve výši 10 000 Kč.

• Přijetí dotace ve výši 43 600 Kč z rozpočtu 
Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR na nein-
vestiční výdaje zásahové jednotky sboru 
dobrovolných hasičů.

Zastupitelstvo obce ruší:

• Pořízení změny územního plánu č. 6 
schválené usnesením č. 08/2018 ze dne 
3. října 2018, body 5 a 6, jejichž obsahem 
byla změna v území na pozemku parc. č. 2 
týkající se přístavby mateřské školy.

Zastupitelstvo 
bere na vědomí:

• Informaci starostky obce o pokračování 
projektových prací na pořízení územ-
ní studie lokality na Rajchardově – Nad 
Šlemínem dotýkajících se pozemků parc. 
st. 2607 a KN 81/1, 81/2, 81/10, 81/14, 
81/15, 81/16, 81/17, 81/20, 84/1, 84/2, 
84/3, 84/4, 84/6, 84/7 a 84/8.
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VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA PRO ROK 2022
V roce 2021 jsme očekávali propad daňových příjmů, veřejnou finanční podporu jsme 
tak krátili. Pro rok 2022 jsme se takových problémů neobávali, spolky a jednotlivce 
jsme podpořili v plné míře. 

Oproti obvyklým částkám je vyšší suma pro 
Bikepark Hradištko, způsobená plánovaným 
asfaltováním a osvětlením pumptracku na 

Brunšově u sběrného dvora. Ostatní částky 
a podpora jsou v obvyklých výších jako v le-
tech před covidem. Přejeme si, aby všechny 

akce v tomto roce proběhly v plánovaných 
termínech, sledujte webové stránky obce. 
Zastupitelé si váží dobré spolupráce se vše-
mi zúčastněnými a děkují za činnost všem 
spolkům, jejich členům a všem jednotlivcům.
Text: TOMÁŠ PIPOTA, místostarosta obce

CENA VODNÉHO OD LEDNA 2022
Cena vodného je od ledna 2022 stanovena na 52,00 Kč včetně DPH za 1 m3. Tuto cenu 
projednalo zastupitelstvo na veřejném zasedání 16. prosince 2021, v usnesení uvedeno 
v částkách včetně DPH. Správně má být schváleno v cenách bez DPH, proto tak zastupi-
telstvo projednalo ještě jednou 14. března 2022, tzv. revokovalo. 

Cena vodného je s platností od 1. ledna 2022 
pro obec Hradištko ve výši 47,27 Kč/m3 bez 
DPH (52,00 Kč včetně DPH), cena stočného 
s platností od 1. ledna 2022 je ve výši 36,36 
Kč/m3 bez DPH (40,00 Kč včetně DPH).
Důvodem zdražení vodného jsou zvyšující 
se náklady na provoz vodovodních řadů, 
především rostoucí cena elektrické energie a 
nárůst ceny pitné vody odebírané z Posázav-

ského vodovodu. Poslední faktické zdražení 
pro koncového odběratele proběhlo v lednu 
2017 z  ceny 44,00 Kč na 48,00 Kč včetně 
DPH. V květnu 2020 byla státem změněna 
sazba DPH z 15 % na 10 %.
Bohužel v budoucích letech se dá předpo-
kládat další zdražování. Obec Hradištko má 
alespoň tu výhodu, že je vlastníkem a pro- 
vozovatelem veřejného vodovodu (a ve-

řejné kanalizace). Případné zisky zůstávají 
v  obecní kase. Cenu vodného a stočného 
ovlivňují náklady – elektrická energie, naku-
povaná pitná voda, mzdové náklady, správa 
a opravy, odpisy (investice).
Pro porovnání uvádíme průměrné ceny 
v České republice (v cenách bez DPH). Prů-
měrná cena vodného v roce 2022 je 49,88 Kč, 
v roce 2021 to bylo 47,19 Kč. Průměrná cena 
stočného v roce 2022 je 45,88 Kč, v roce 2021 
byla 44,12 Kč. Zdroj: https://www.skrblik.cz/
energie/voda/cena-vody/.

Text: TOMÁŠ PIPOTA, 
místostarosta obce

Žadatel Cíle projektu Celkové 
náklady

Vlastní a 
ost. zdroje Žádost Schváleno

Myslivecký Spolek Medník provoz a činnost mysliveckého spolku 95 000 75 000 20 000 20 000

ZO ČZS Hradištko podpora dopravy na výstavy a semináře 20 000 0 20 000 20 000

Rodinné centrum Hradítko, z.s. pořádání dětských akcí, vybavení prostor 22 640 0 22 640 22 640

SK Pikovice obnova dětského hřiště 40 000 15 000 25 000 25 000

Gabriela Walter Raiser nákup deskových her 4 000 1 500 2 500 2 500

TJ Slovan Hradištko, z.s. údržba a provoz fotbalového hřiště 200 000 80 000 120 000 120 000

TJ Slovan Hradištko, z.s. činnost mládežnických oddílů, 
dětské akce 700 000 560 000 140 000 140 000

tan. usk. Nech-těla odpočívat nákup a výroba kostýmů na rok 2022 38 000 26 000 12 000 12 000

SH ČMS - SDH Hradištko činnost kroužku ml. hasičů, pouť 2022 90 000 0 90 000 90 000

Petra Vondrášková dokoupení cvičebních pomůcek 5 000 0 5 000 5 000

Jdeseven z.s. mobiliář lokalita K přehradě 55 000 6 000 49 000 49 000

SH ČMS - SDH Pikovice podpora pož. sportu, kroužek  
malých hasičů 30 000 0 30 000 30 000

Spolek Ovčičky oprava mobiliáře,  
údržba lokality Ovčičky 12 000 2 000 10 000 10 000

Posázaví o.p.s. úklid břehů a okolí Sázavy 2022 12 226 0 12 226 8 000

Mezi řekami, z.s. Info sešit Hradištko, přednášky, výstavy 347 000 339 000 8 000 8 000

Tomáš Tichý festival Trampské Pikovice  
29. ročník,10.09.22 280 000 260 000 20 000 20 000

o.s. Bikepark Hradištko asfaltování a osvětlení pumptracku 370 874 190 874 180 000 180 000

Tomáš Lorenc údržba Pivovarského rybníku, 
akce pro děti 15 000 10 000 5 000 5 000

Dramatický kroužek při ZŠ nákup kostýmů pro děti 5 000 0 5 000 5 000

Charita Starý Knín sociální služby pro naše občany 60 000 0 60 000 60 000

Centrum soc. služeb Hvozdy soc. služby pro naše občany, nákup 
materiálu 100 000 90 000 10 000 10 000

Celkem 2 501 740 1 655 374 846 366 842 140
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SBĚRNÝ DVŮR
OTEVÍRACÍ DOBA 

SBĚRNÉHO DVORA:
Pondělí: zavřeno 

Úterý: 9:00 – 17:30 hodin 
Středa: zavřeno 

Čtvrtek: 9:00 – 17:30 hodin 
Pátek: zavřeno 

Sobota:   9:00 – 17:30 hodin 
Neděle:   9:00 – 17:30 hodin

Kontakt: 731 658 506

1. Papír a  karton: není potřeba krabice 
a kartony sešlapávat, protože obsluha pa-
pír a kartony lisuje v novém lisu. Je tedy 
výhodnější objemný papírový odpad vo-
zit do sběrného dvora, než se jej snažit 
nacpat do  kontejnerů v  obci. Za  vývoz 
lisovaného papíru nic neplatíme. Vývoz 
kontejnerů na papír stojí 222 Kč za vý-
klop.

2. Plastový odpad a nápojový karton: na 
objemný plastový odpad jsou ve  dvo-
ře umístěny eurokontejnery s obsahem 
5 000 l, na drobný plast a tetrapak kon-
tejnery 1  100 l v  dostatečné kapacitě, 
proto je vhodné, pokud jsou kontejnery 
v obci plné, odvézt odpad na sběrný dvůr. 
Nově oddělujeme a zvlášť ukládáme po-
lystyren (čistý izolační a obalový od spo-
třebičů), na který je ve dvoře připraven 
nový klecový kontejner. Za likvidaci takto 
vytříděného polystyrenu nic neplatíme. 
V případě, že polystyren skončí ve žlu-
tém kontejneru, platíme za jeden výklop 
222 Kč.

3. Sklo: na skleněné obaly jsou k dispozici 
zvony o  objemu 1  500 l. Na  tabulové 
a objemné sklo jsou ve dvoře umístěny 
otevřené kontejnery s výklopným dnem 
o objemu 700 l.

4. Kovy: veškerý kovový odpad se ukládá 
do velkoobjemového kontejneru oranžo-
vé barvy umístěného pod rampou.

5. Textil a párová obuv: kontejner bílé bar-
vy umístěný za kontejnery na sklo.

6. Jedlé tuky a oleje: barely o objemu 50 l 
za buňkou obsluhy sběrného dvora.

7. Biologicky rozložitelné opady rostlin-
ného původu: odpad z kuchyně, trávu, 
listí a drobné zbytky rostlin ukládáme 
do velkoobjemových kontejnerů umís-

těných pod rampou. Větve do průměru 
5 cm a o délce do 50 cm ukládáme podle 
instrukcí obsluhy sběrného dvora za ka-
mennou budovu, kde jsou v pravidel-
ných intervalech štěpkovány. Biologicky 
rozložitelný odpad (větve, dřevní hmo-
ta, listí, jehličí a pařezy), který vznikne 
při kácení dřevin, není komunální od-
pad, je považován za odpad z lesnictví 
a  nebude přijímán ve  sběrném dvoře. 
Vlastník je povinen tento odpad zli-
kvidovat jiným legálním způsobem 
na vlastní náklady.

8. Dřevěný odpad: čisté dřevo a dřevotřís-
ka z  nábytku, dále neznečištěné OSB 
desky, dřevotříska, prkna a  palety se 
třídí do  velkoobjemového kontejneru 
pod rampou. Nepatří sem sololit a rámy 
oken, které obsahují zbytky skla. Náby-
tek bude rozebrán na „placato“ a může 
obsahovat kovové prvky. Likvidace jed-
né tuny takto vytříděného dřevěného 
odpadu stojí 600 Kč. Uložení na skládku 
jako objemný odpad vyjde na 2 200 Kč 
za tunu.

9. Objemný odpad: koberce, lina, matra- 
ce, gauče a křesla se ukládají do velkoob-
jemového kontejneru pod rampou. Od-
pad bude zbaven složek, které je možno 
vytřídit (dřevo, dřevotříska, kovy, plasty, 
sklo atd.) a bude rozložen na „placato“! 
Odpad nesmí obsahovat nebezpečné 
látky!

10. Pneumatiky: limit pro uložení jsou 4 
kusy na objekt za kalendářní rok. Uklá-
dají se do klecového kontejneru.

11. Suť: kontejner na suť slouží především 
k uložení rozbité keramiky (umyvadla, 
WC mísy, keramické květináče, talíře, 
hrnečky atd.), aby tento odpad nekon-
čil v kontejnerech na komunální odpad. 
Dále je zde možno uložit stavební suť 
v  limitu 25 l/den. Suť není komunální 
odpad. Obec nemá zákonnou povinnost 
ji od občanů přebírat! Platí přísný zákaz 
dovozu stavebního materiálu s obsahem 
azbestu (eternit, azbestocementové věci).

12. Nebezpečné odpady: barvy, ředidla 
a  obaly znečištěné těmito látkami se 
ukládají na  pokyn obsluhy sběrného 
dvora do skladu nebezpečných odpadů.

13. Baterie a  světelné zdroje: ukládají se 
do boxů dle pokynů obsluhy.

14. Nefunkční a  poškozené elektrospo-
třebiče: na drobná elektrozařízení jsou 
k dispozici klece od společností, které za-
bezpečují zpětný odběr a zpracování. Te-

levizory a monitory se ukládají do skladu 
pod přístřeškem a pračky, lednice, spo-
ráky, bojlery, mikrovlnné trouby atd. se 
skladují do vývozu pod rampou.

Shrnutí: Jak efektivně třídit, a  ještě šetřit 
obecní kasu? Papír a polystyren ukládat pří-
mo ve  sběrném dvoře. Nábytek přivezený 
do sběrného dvora mít předem rozebraný 
na „placato“.

ODPAD 
V OBCI

Směsný komunální odpad
Vlastní popelnice v  trase svozu se vyváží 
každý čtvrtek v  ranních hodinách. Pokud 
nebudou popelnice vyvezeny z  důvodu 
nepředvídatelných okolností (např. živelná 
pohroma, porucha svozové techniky aj.), 
zůstávají popelnice na místě až do náhrad-
ního termínu svozu. Odpad nesmí obsaho-
vat složky tříděného odpadu – papír, plasty, 
kovy, trávu, listí, suť, sklo, textil aj.

Tříděný odpad
Kontejnery na  plasty umístěné v  katast-
ru obce se vyváží každé úterý, kontejnery 
na papír každou středu. Popelnice na drob-
ný kovový odpad jsou vyváženy průběžně dle 
naplněnosti obsluhou sběrného dvora. Umís-
tění kontejnerů je zveřejněno na stránkách 
obce https://www.gobec.cz/hradistko/.

Odpadkové koše
V katastru obce je umístěno 40 odpadkových 
košů, které slouží k ukládání drobného od-
padu, ne však odpadu z domácností!

Odkládání odpadu mimo místa určená ob- 
cí je porušením  obecně závazné vyhlášky 
a současně zákona o odpadech.

JAK V ROCE 
2022

V roce 2021 vstoupil v platnost nový odpa-
dový zákon, jehož cílem, mimo jiné, je ome-
zit množství odpadů ukládaných na skládky. 
V současné době však nejsou bohužel vybu-
dována zařízení (spalovny s  energetickým 
využitím odpadu) na  spalování odpadu 
o takové kapacitě, abychom do nich mohli 
odpad levněji ukládat a nemuseli jej draze 
skládkovat. Proto naší jedinou možností, 
jak snížit náklady na likvidaci odpadu z po-
pelnic, je omezení množství těchto odpadů, 
a to jeho důsledným tříděním. Dopad, pře-
devším finanční, je pro naši obec výrazný.

ODPADY V OBCI VČERA A DNES
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{ Z JEDNÁNÍ ZO }

Součástí poplatku svozové firmě je zákonem 
stanovený dílčí základ poplatku za  uklá-
dání využitelného odpadu (na  skládku). 
Z tabulky je zřejmé, co nás každý rok čeká. 

Stát, aby ulevil obcím od  takto stanovené-
ho poplatku, stanovil slevu, která se bohu-
žel týká pouze trvale žijících obyvatel obcí. 
Toto přechodné ustanovení spočívá v tom, že 
na následující roky je určeno množství odpa-
du na trvale žijícího občana, kdy dílčí základ 
poplatku za ukládání využitelného odpadu 
je zastropován částkou 500 Kč/1 tunu odpa-
du. Po překročení tohoto množství odpadu 
uloženého na skládku se platí plná palba dle 
předchozí tabulky.

V roce 2021 jsme uplatnili slevu na množství 
444,4 tuny odpadu (2 222 obyvatel krát 0,2 t). 
Tohoto množství jsme dosáhli již v polovině 
července a od té doby obec platila za každou  

tunu odpadu o 300 Kč navíc. V roce 2022 bu-
deme uplatňovat slevu na 427,5 tuny odpadu 
(2 250 obyvatel krát 0,19 t) a po překročení 
tohoto množství budeme platit o  400 Kč 
za tunu více.
Je zřejmé, že jako obec s velkým počtem re-
kreačních objektů (1 600) jsme novým záko-
nem o odpadech výrazně finančně zasaženi. 
Již v  roce 2021 obec doplácela za  odpady 
zhruba 2 000 000 Kč. Tento trend je možné 
zvrátit pouze výrazným snížením množství 

směsného komunálního a objemného odpa-
du ukládaného na skládky, čehož je možné 
dosáhnout pouze výrazným zvýšením tří-
dění odpadů v domácnostech a rekreačních 
objektech. Obec již nemá mnoho možností, 
jak snížit náklady na odpadové hospodářství 
a likvidaci odpadů.
V posledních třech letech se podařilo opti-
malizovat systém nakládání s odpady v obci 
tak, že už není moc co zlepšovat. Zkapacit-
nili jsme sběrný dvůr, uzavřeli nové výhod-
nější smlouvy s odpadovými firmami, zruši-
li nevýhodné pronájmy kontejnerů, zavedli 
kontrolní vážení odpadů z důvodu kontroly 
fakturací a  evidence pro výpočet odměny 
od  EKO-KOM. Dále jsme nakoupili nové 
kontejnery na tříděný odpad a tím dokončili 
kompletní výměnu kontejnerů v obci. V roce 
2022 budeme budovat zpevněná kontejnero-
vá stání a pokračovat ve zvelebování sběrné-
ho dvora.
Je na každém z nás se nad danou situací za-
myslet a ve své domácnosti nebo chatě na-
stavit rozumný režim zacházení s odpadem, 
pokud tedy chceme zabránit hrozícímu zvý-
šení poplatku za odpady.

Text: JIŘÍ AUTERSKÝ

ZHODNOCENÍ ROKU 2021
ODPADY HRADIŠTKO 2020/2021

Druh odpadu Množství v tunách Náklady a výnosy z likvidace

směsný komunální odpad 875,75/806,11 - 2 706 255 Kč/- 2 803 150 Kč

velkoobjemový odpad 121,74/140,00 - 185 000 Kč/- 271 610 Kč

dřevěný odpad 53,88/58,48 - 28 600 Kč/- 34 671 Kč

papír 38,41/66,72 - náklady na likvidaci   - 825 136 Kč/ - 836 384 Kč                                                
          - bonus za třídění od EKO-KOM

                + 323 782 Kč/+ 636 695 Kč
sklo 35,58/60,72

plast+ tetrapak 41,26/83,66

bioodpad 119,52/171,41 0 Kč/0 Kč

jedlé tuky a oleje 0,4/1,12 + 1 000 Kč/+ 1 080 Kč

suť 88,55/80,32 - 41 000 Kč/- 34 495 Kč

železo a kovy 39,28/46,98 + 121 134 Kč/+ 256 632 Kč

pneumatiky 6,46/3,9 - 19 500 Kč/- 11 797 Kč

elektroodpad 38,04/33,04 + 44 000 Kč/+ 76 839 Kč

textil 2,904/6,2 0 Kč/0 Kč

nebezpečný odpad 8,67/11,38 - 96 600 Kč/- 103 580 Kč

Suma 1 470,44/1570,04 - 3 902 091 Kč / - 4 095 687 Kč
+ 489 916 Kč/+ 971 246 Kč

NÁKLADY NA PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA VČETNĚ VÝVOZU KONTEJNERŮ 
A ÚKLID OKOLO KONTEJNERŮ V OBCI: 

– 2 000 000 Kč/ –  2 200 000 Kč

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
a dále

Dílčí základ 
poplatku za
ukládání na skládku
v Kč za tunu

800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850

Z tabulky je zřejmé, že objem vytříděných složek odpadu a s tím související bonus od společnosti EKO-KOM se nám výrazné zvýšil, naopak 
pokleslo množství směsného komunálního odpadu. K tomu přispělo nejen to, že občané odpady více třídí, ale i důsledné vážení popelářských 
aut, která vždy před příjezdem a při odjezdu z Hradištka vážíme a tím už nedochází k neprůhledné fakturaci a zkreslenému vykazování 
množství odpadu svozovou firmou.

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Sleva na množství odpadu
na 1 obyvatele v tunách 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12
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{ TÉMA: POMOC UKRAJINĚ }

JAK POMÁHÁME UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM
Osudné ráno, kdy Rusko vojensky zaútočili na Ukrajinu, budeme mít v živé paměti ještě 
dlouho. Málokdo z nás si dokázal připustit, že je v dnešní době něco takového vůbec 
možné. A málokoho nechala tato situace netečným.

V celé republice se zvedla velká vlna soli-
darity a bylo jen otázkou několika dnů, než 
k nám dorazily první ukrajinské ženy s dět-
mi prchající před válkou. V první vlně při-
jely na Hradištko ty, jejichž manželé tu už 
nějakou dobu pracovali. Bylo třeba pomo-
ci s dovybavením domácností a nástupem 
dětí do školy. Poté přijela 23členná skupi-
na žen a dětí z Kyjevské oblasti, která našla 
ubytování u  Českomoravské společnosti 
chovatelů. ČMSCH hned vyhlásila sbírku 
na pomoc těmto ženám a dětem a během 
několika hodin se předsálí knihovny zapl-
nilo oblečením, potravinami, hygienický-
mi potřebami, drogérií, hračkami a dalšími 
potřebami. 
Postupem času bylo třeba pomoc více ko-
rigovat, proto obec zřídila webovou strán-
ku hradistkopomaha.cz, kde byly postupně 
zveřejňovány konkrétní požadavky pomoci 
nejen Ukrajincům přijíždějícím na Hradišt-
ko, ale i do okolních obcí. Kromě materiální 
pomoci se podařilo zajistit také pracovní pří-
ležitosti, aby byly ženy co nejvíce samostat-
né. Našla se i dobrovolnice na výuku češtiny, 
aby co nejdříve prolomily jazykovou bariéru. 
Jako poděkování hradištským občanům se 

ženy z ubytovny zapojily do akce Ukliďme 
Hradištko a napekly pro další účastníky ob-
čerstvení. 
O měsíc později dorazila druhá početná sku-
pina do  penzionu Rozmarná, a  to z  velmi 
postižených částí Ukrajiny, jako je Mariupol, 
Charkov, Černihiv a Záporoží. O další rodi-
ny se postarali místní občané, kteří nabídli 
možnost ubytování přes webové stránky Mi-
nisterstva vnitra nasiukrajinci.cz nebo jinou 
cestou.
Zároveň se začaly ozývat kritické hlasy těch, 
kteří se cítí být z jakéhokoli důvodu uprchlic-
kou vlnou ohroženi. Možná by měli vědět, že 
ukrajinská holčička nastoupila do hradištské 
školky díky solidaritě české maminky, která 
se s ní o jedno místo podělila. Probíhajících 
zápisů do školy a školky se v prvním termí-
nu účastní jen české děti, až ve druhém děti 
ukrajinských uprchlíků. Nemůže se tedy stát, 
že by se na místní z tohoto důvodu nedostalo. 
A nedivme se tomu, že mají značkové obleče-
ní a zlaté náramky. Možná je to to jediné, co 
jim z původního domova zůstalo.
Nikdo netuší, jak dlouho válka na Ukrajině 
potrvá. Přejme si, aby skončila co nejdří-
ve a Ukrajinci se mohli vrátit do své vlasti. 

I když jim zajistíme veškerou materiální po-
moc, stesk po domově a strach o jejich blízké 
zahnat nedokážeme. 

Text: LUCIE HAŠKOVÁ

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s. 
POMÁHÁ UKRAJINSKÝM OBČANŮM

Válečná situace na Ukrajině nám není lhostejná. Naše společnost proto nabídla pomoc 
a poskytli jsme ubytování 23 ukrajinským občanům. 

V areálu Českomoravské společnosti cho-
vatelů, a.s. na Hradištku nabízíme priorit-
ně ubytovací služby pro naše zaměstnance. 
V tomto případě jsme ale udělali výjimku 
a  ubytovací kapacitu nabídli těm, kteří ji 
v  současné době nejvíce potřebují. V naší 
ubytovně tak nalezlo zázemí 23 ukrajinských 
občanů, z toho 10 žen a 13 dětí různých vě-
kových kategorií. Vyčlenili jsme pro ně sedm 
pokojů, sociální zázemí a také kuchyňku.

Ženy s dětmi k nám cestovaly několik dní 
z oblasti od Kyjeva. Na ubytovnu se dostaly 
10. března ve večerních hodinách. Touto ces-
tou bychom tak rádi poděkovali paní Vlastě 
Sárové, vedoucí naší ubytovny, která je nově 
ubytovaným nápomocna, a i přes těžší pod-
mínky nadále pečuje o perfektní stav ubytov-
ny a plní si své povinnosti.
Jelikož jsme věděli, že noví nájemníci přije-
dou jen s nejnutnějšími osobními věcmi, vy-

hlásili jsme v rámci společnosti mezi zaměst-
nanci sbírku na zajištění základních potřeb. 
Velmi nás potěšil obrovský zájem a ochota 
pomoci. Do sbírky se zapojil i Obecní úřad 
Hradištko, obyvatelé z Hradištka a blízkého 
okolí, a tak během dvou dnů bylo shromáž-
děno vše potřebné.
Poděkování tak patří všem, kteří do sbírky 
čímkoliv přispěli. Velmi kvitujeme, že obec 
Hradištko zřídila web www.hradistkopo-
maha.cz, kde se cílí na  konkrétní v  danou 
chvíli potřebnou věc či službu a položky jsou 
průběžně doplňovány. Ani naši zaměstnanci 
nezahálí, a ti kteří nejsou místní, takže nemo-
hou nic donést osobně, přispěli finančně a my 
jsme tak ukrajinským ženám předali peněžní 
hotovost. Zároveň se naše společnost nebrání 
zapojení ukrajinských žen do některých čin-
ností na našich pracovištích a dveře tak pro 
ně máme otevřené. Především jim pak drží-
me palce a přejeme si, aby se jim co nejdří-
ve otevřely dveře do jejich opět bezpečných 
domovů.

Text: PAVLÍNA PRÁŠILOVÁ, DiS.
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DĚTSKÝ POKOJ JSME UVOLNILI PRO UKRAJINKY
Co se děje na Ukrajině, jsme s hrůzou sledovali v televizi. Myslela jsem na to, co prožívají 
lidé, kterým bombardují jejich města. Neuměla jsem si to vůbec představit. Když mi ně-
kolik dní po vypuknutí války zavolal můj známý z Anglie, jestli bych dočasně neposkytla 
ubytování ukrajinské ženě s dospělou dcerou z Kyjeva, nezaváhala jsem ani minutu.

Dorazily o tři dny později s igelitovou taškou 
v ruce. Když jsme se setkali, omlouvaly se 
za to, jak vypadají, že jsou v teplákách. Přišlo 
mi to absurdní, šlo jim přece o život! Našeho 
syna jsme si přestěhovali do ložnice a uvolnili 
jim jeho dětský pokoj. Byly ve velkém stresu, 
pořád se třásly a o tom, co prožily, nedoká-
zaly vůbec mluvit.
Přes facebook jsem oslovila své známé, aby-
chom jim sehnali boty a oblečení. Řada míst-

ních lidí jim pomohla finančně i materiálně, 
zajistili odvoz na úřady. Vlna solidarity, kte-
rá se tu zvedla, mě úplně dojímala. Zjišťovali 
jsme, kde se musí zaregistrovat, jak si vyřídit 
podporu, zdravotní pojištění a tak dále. Když 
si na imigračním úřadě zažádali o samostat-
né ubytování a  práci, okamžitě je převezli 
na jižní Moravu do Mikulova, kde našly práci 
na vinohradu a jsou moc spokojené.

Text: JANA DOLEŽALOVÁ RODOVÁ

Zní to úplně stejně jako název jedné z písní od Mekyho Žbirky. My za ním ovšem 
neskrýváme poetický text, ale reálný příběh uprchlíků ze Zakarpatské Ukrajiny.

Od počátku konfliktu, kdy se na nás z médií 
hrnuly informace z válkou zmítané Ukrajiny, 
jsme i my zvažovali způsob pomoci. Ze všech 
možných variant vyhrála nabídka ubytování 
uprchlíkům a poskytnutí zázemí ve vlastním 
domě.
Večer ve středu 2. břez-
na nabídku zveřejňuje-
me na webu Minister-
stva vnitra zřízeném 
pro tyto účely a vše se 
začíná dávat do pohybu. Hned druhý den 
v odpoledních hodinách zvedáme mobil 
a už za dvě hodiny nám u domu parku-
je auto s ukrajinskou espézetkou. Během 
krátkého času se dozvídáme několik zá-
kladních informací o Viktorii, Michalovi 
a malém, vážně postiženém Maximovi.
Následuje 22 dní, kdy se nám přes po-
čáteční plachost, rozpačitost, jazykovou 
nedokonalost povede najít společnou 
řeč, myšlenkovou sounáležitost a dnes už 
i přátelství. Těch 22 dní, kdy objevujeme 
tu správnou sílu sociálních sítí a nesku-

tečnou solidaritu našeho okolí, kamará-
dů, známých, ale i úplně cizích lidí. Díky 
nim se daří vyběhat dokumenty a sehnat 
od polohovací sedačky a speciálního ko-
čárku pro handicapované dítě, fyziotera-

peutické i  odborné 
lékařské péče, přes 
vlastní bydlení, včet-
ně zařízení a  výbavy 
bytu.
Byl to neskutečný 

„fičák“, ale každý den díky tomu dostává 
i pozitivní momenty a celé to funguje jako 
terapie na válku. Kladné emoce už nám 
někdy dovolují zasmát se životním situa-
cím, jazykovým a kulturním rozdílnostem 
i humoru jako takovému.
Po  22 dnech nás naše Viktorie, Michal 
a Maximek opouštějí a stěhují se do ná-
jemního bytu ve Stodůlkách, který si díky 
práci, zručnosti a šikovnosti tatínka mo-
hou dovolit. Začíná další etapa. Přejeme 
jim hodně štěstí.

Text: PETR BROUSIL

KNIŽNÍČEK – 
ČASOPIS PRO ČESKÉ 
A UKRAJINSKÉ DĚTI

Letošní Noc s Andresenem, která proběhla 
v knihovně o aprílové noci, se nesla v du-
chu práce v  redakci časopisu, a  to v  sou-
vislosti s výročím časopisů ABC a Mateří-
douška. Jedenáct dětí, které měly odvahu 
strávit noc v  knihovně, si rozdělily role 
a úkoly a daly se do práce.

Tématem nově vzniklého časopisu Knižní-
ček byla Ukrajina. Cílem bylo dozvědět se 
o této zemi něco nového a zároveň potěšit 
ukrajinské děti, které přijely na Hradištko. 
A tak se postupně zrodil česko-ukrajinský 
slovníček, písanka, omalovánka, článek 
o ukrajinských Velikonocích včetně receptu 
na tradiční pasku a mnoho dalšího. 
Prostředí redakce bylo velmi autentické, 
probíhaly zde pracovní porady, konzultace 
s editorem a spolupráce všech členů redakce. 
Velmi kolegiální byla nabídka pomoci toho, 
kdo svůj úkol dokončil, těm, kteří nestíhali. 
A skutečný byl i závěrečný stres z blížící se 
uzávěrky, tak jak se přibližoval čas příchodu 
rodičů. Mít takhle fungující redakci Zpravo-
daje, to by byla práce snů!

Text: LUCIE HAŠKOVÁ

22 DNÍ
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Z KYJEVA 
JSME UTEKLY 

PŘED 
BOMBARDOVÁNÍM

Narodila jsem se v  Kyjevě, hlavním měs-
tě Ukrajiny. Zde jsem studovala, získala 
vysokoškolské vzdělání, založila rodinu. 
Ve  svobodné nezávislé Ukrajině se mi 
narodila dcera. Náš život byl krásný, plný 
nadějí a snů. 

Pracovala jsem jako účetní v prestižní spo-
lečnosti. Pořídili jsme si další byt, cestovali 
na dovolené k moři. Radovali jsme se a uží-
vali si života. Moji dceru nadchnul volejbal, 
hrála za národní tým Kyjeva a jezdila na sou-
těže do všech ukrajinských měst.
Je smutné to všechno psát v minulém čase... 
Dne 24. února nás v pět hodin ráno probu-
dil výbuch. Dům i okna se třásly a ve všech 
autech na ulici se spustil alarm. Pak se ozý-
valy další výbuchy, ale o kousek dál. VÁLKA! 
Putin zaútočil na naši vlast!!! Dcera začala 
plakat a hrůzou se začala celá dusit! Když se 
spustily sirény, rozeběhli jsme se do protile-
teckého krytu. Sotva jsme se vrátili do bytu, 
byl další letecký poplach! Neustálý nedosta-
tek spánku, strach a třes!!!
Rozhodli jsme se odejít na bezpečné místo. 
Vzali jsme nejnutnější věci, milovanou koč-
ku a vyrazili na hranice s Polskem. Jeli jsme 
do Prahy. Díky Bohu, že se našli lidé, kteří 
nám našli bydlení v Hradištku! Na cestě jsme 
museli projít mnoha těžkostmi a překážkami. 
Trvala tři dny.
Děkujeme Kátě a  obyvatelům Hradištka, 
kteří nás vyzvedli na nádraží a odvezli nás 
do našeho dočasného ubytování. Po našem 

příjezdu bylo už všechno připraveno: čisté 
pokoje, nádobí, sladkosti pro děti, hygienic-
ké potřeby atd.
V  noci bylo ticho, pro nás tak neobvyklé. 
Ráno jsme se probudili a rozplakali se doje-
tím. Jsme moc vděční lidem z této obce, kte-
rým nejsou lhostejné cizí potíže a mají tak 
dobré srdce. Všichni nás podporují a sledují 
dění na Ukrajině společně s námi. Určitě zví-
tězíme!
Až se vrátím do rodného Kyjeva, nikdy ne-
zapomenu na podporu českých lidí a budu 
vzpomínat na zdejší kopce, řeku Vltavu a lidi, 
kteří se stali mými přáteli. Obnovíme naši 
rodnou Ukrajinu a budu se těšit, až navštívíte 
můj rodný, krásný klidný Kyjev. 

VICTORIA PASTUSHENKO

NÁŠ ŽIVOT 
SE ROZDĚLIL 

NA OBDOBÍ PŘED 
VÁLKOU A ZA VÁLKY
Narodila jsem se a žila na Ukrajině v ma-
lém malebném městečku Rokytné. Vycho-
vávala jsem malého syna Matviyho, kte-
rému jsou tři roky, a dělala jsem to, co mě 
moc bavilo – přinášela jsem krásu dívkám 
a ženám, pracovala jsem jako manikérka, 
měla plány a sny do budoucna. 

Vše se ale změnilo jednoho rána, když se 
ozvaly strašlivé výbuchy. Válka začala 24. 
února. Naše životy se ze dne na den úplně 
změnily. Rozdělily se na období před válkou 
a za války. Prožívali jsme velmi těžké dny, 
zvuk sirén na  obloze, hrozná letadla a  vr-
tulníky, neustálá úzkost v duši, strach o dítě, 
o příbuzné, o rodiče. Uvědomila jsem si, že 
to, co se stalo, nemůžu nijak změnit, nikdo 

nám nepomůže a situace byla čím dál hor-
ší. Nezbývá nám nic jiného než se modlit 
k Bohu, aby naši zemi zachoval a ochránil 
před nepřáteli.
Bůh stvořil noc pro odpočinek, ale přestala 
jsem se na ni těšit, protože mi každá minu-
ta připadala jako hodina. Noci nikdy nebyly 
tak dlouhé. Zapomněli jsme, jaké to je spát 
v domě, místo toho jsme poznali, jak studený 
je sklep. Bolí vás dívat se na to, jak vaše dítě 
spí oblečené pod dekou, a vy čekáte na ráno, 
abyste co nejdříve vyšli na  čerstvý vzduch 
a do vyhřátého domu. Poté, co jsem deset dní 
žila v neustálém strachu o dítě víc než o sebe, 
jsem se rozhodla nás zachránit. S těžkým srd-
cem jsem se rozhodla přestěhovat do České 
republiky.

ALJONA HOLUB

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
BYLO DOSTAT DĚTI 

DO BEZPEČÍ
Narodila jsem se v  nezávislé Ukrajině, 
v  malebné vesničce Rokytné. Po  škole 
jsem se vyučila kuchařkou, vdala se, mám 
syna a  dceru. Stručně řečeno, žila jsem 
spokojený život, plnila si své sny a pláno-
vala budoucnost...
Na  osudné ráno 24. února nikdy nezapo-
menu. Probudili jsme se do bombardování 
a raket. Rozespalé děti jsme rychle odvedly 
do sklepa, ničemu nerozuměly, plakaly, pta-
ly se, co se stalo. Jako odpověď děti uslyšely 
slovo VÁLKA.
Tak jsme žili 14 dní. Když se naskytla mož-
nost vzít děti (8 a 3 roky) mimo Ukrajinu, 
souhlasila jsem bez přemýšlení. Pochopila 
jsem, že jedině tak je zachráním. Pro mě 
však nebylo v autobuse místo. Bála jsem se 

PŘÍBĚHY HRADIŠTSKÝCH UKRAJINEK
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o své děti tak moc, že jsem souhlasila, aby 
jely do bezpečí beze mě. Tři dlouhé dny jsem 
připravovala děti na cestu. Večer před odjez-
dem se pro mě uvolnilo místo. Byla jsem 
moc ráda, že jsme mohli za hranice vyrazit 
společně.

OLYA JEREMENKO

LIDÉ NA HRADIŠTKU 
NÁS PŘIJALI VELMI 

VŘELE
Narodila jsem v  Tetiivi, chodila jsem 
do  školky, do  školy, pomáhala rodičům 
v  hospodářství. Po  dokončení 11. třídy 
jsem nastoupila na technickou školu, kde 
jsem potkala svého manžela. Po ukončení 
studia jsem se přestěhovala do  Rokytné, 
pracovala, vdala se a postupně se nám na-
rodily dcery Kristinka a Angelinka. 
Muž pracoval jako řidič, já jako odbornice 
na komodity v obchodě s potravinami, děti 
chodily do školy. Když k nám v roce 2020 do-
razil koronavirus, mysleli jsme si, že nemůže 
být nic děsivějšího. Pak přišel rok 2022.
Dne 24. února 2022 asi v  pět hodin ráno 
byly slyšet silné exploze. Muž křičí: „Válka!“ 
Rychle se obléká a běží do sklepa. Říkám mu, 
že si to vymyslel, ať jde spát. Myslela jsem, 
že rány přicházejí z  lomu, který je od  nás 
nedaleko. Podívala jsem se z okna, přes ob-
zor se rozzářila rudá záře a  všechno jsem 
pochopila. Válka. Probudili jsme děti, které 
ničemu nerozuměly, oblékly se a šly s námi 
do sklepa. Když jsem ráno přišla do práce, 
bylo v obchodě plno lidí, kteří v panice vy-
kupovali zboží ze strachu, že budou mít hlad. 
Nejprve snědli všechny nudle, sůl, konzervy, 
olej. Chleba se objednávalo 3-4krát víc, lidé 
si brali 3-4-5 místo 1-2 bochníků. Za týden 
byly v obchodech poloprázdné regály, majite-
lé obchodů riskovali život, aby sehnali nějaké 
zboží. Všechno se okamžitě začalo zdražovat.
Když 12. den války začaly létat rakety nebo 
bomby na  Bílou Cerkev, město vzdálené 
40 km od  nás, vystupňoval se náš strach 
o děti, o sebe a naše příbuzné. Ještě před týd-
nem jsem kategoricky odmítala někam odjet, 
ale když můj soused řekl mému manželovi 
Sergeji, že je možné jet do České republiky, 
museli jsme se rychle rozhodnout. Nejprve 
jsem chtěla poslat děti samotné, ale předsta-
va, kdo se o ně postará v cizí zemi, a otáz-
ka, budou-li se mít kam vrátit, mě přinutila 
k těžkému rozhodnutí opustit manžela, rodi-
če a příbuzné. Dne 8. března jsme se vydali 
na polské hranice. 
Na  hranicích jsme byli asi ve  22 hodin. 
Po hodině čekání nám bylo řečeno, že Pol-
sko do rána Ukrajince nepřijímá, protože lidé 
prolomili na polských hranicích bariéru. Byli 
jsme rádi, že dobrovolníci postavili stany, kde 
dali dětem teplý čaj, kávu, sladkosti, aby se 
trochu uklidnily. Byly tam i vyhřívané stany, 
kde si lidé mohli trochu odpočinout na kari-

matkách. Dospělí stáli ve frontě na ulici, pro-
tože lidé stále přicházeli a přicházeli. Sněžilo, 
byla zima, stáli jsme a ve 4:00 jsme vyrazili 
pěšky s dětmi 1 až 2 km přes hranice. Fronty 
na dokumenty, poté cesta do Krakova. Při-
jížděly autobusy, lidé se tlačili ze všech stran, 
a protože nás bylo 23, připadalo nám nemož-
né, abychom všichni nastoupili do jednoho 
autobusu. Naštěstí nám pomohla policie. 
Než jsme v Krakově sehnali pro všechny lístky 
na vlak do Prahy, chvíli to trvalo a museli jsme 
přespat jednu noc na nádraží. Uložili jsme se 
na deky na podlahu, ale matky a děti nakonec 
odvezli na ubytovnu, kde jsme se mohli umýt 
a převléknout a cítit se zase jako lidé. V Praze 
na nádraží už na nás čekala Luda, dcera paní 
Babenko, která jela s námi, a její kamarádka 
Kateryna Holbai. Spolu s nimi nás vyzvedli 
i dobrovolní hasiči z malebné obce Hradištko, 
kam nás všechny odvezli.  
Zde nám poskytli ubytovnu s veškerým vy-
bavením, kde se o nás postarala velmi milá 
a  citlivá paní Vlasta. Lidé nám darovali 
všechno potřebné nádobí, jídlo, sladkosti 
pro děti, oblečení. Dokonce mi sehnali lék 
na  lupénku. Každý nám pomohl. Vedení 
obce nám zajistilo obědy, Kateryna pomohla 
zařídit, aby zde mohly děti nastoupit do ško-
ly. Děti zde byly velmi vřele přijaty panem 
ředitelem, zástupkyní i učiteli a moc se jim 
ve škole líbí. Naše děti mohou chodit trávit 
volný čas do knihovny nebo na fotbal.
Chci poděkovat všem, kteří nám pomáhají 
v této těžké chvíli, zvláště Kátě H., která je 
naší přítelkyní, překladatelkou a opatrovnicí.

LESJA LEONIDOVNA SEVERYN

NAŠE DĚTI 
SE ZAČALY OPĚT 

USMÍVAT
Narodila jsem se a vyrostla v malé vesni-
ci Rokytné v Kyjevské oblasti. Lidé v naší 
obci jsou milí, vstřícní a pracovití. Tak jsem 
žila – pracovala jsem jako ošetřovatelka 
v místní nemocnici, hospodařila na farmě, 
vychovávala syna, plánovala budoucnost, 
čekala na jaro, žila... 
…až do svítání 24. února 2022, kdy nás pro-
budily zvuky bomb, které vybuchly poblíž. 
Lidé vybíhali svlečení na ulici a nechápali, 
co se stalo. Každý přišel s nějakou verzí, jak 
to celé vysvětlit, nikdo se neodvážil vyslovit 
slovo válka. Vrátili jsme se domů a pustili si 
zprávy. Tak jsme se dozvěděli, co se stalo, ži-
vot se změnil v nepřetržitou hrůzu a strach. 
Nebála jsem se o  sebe, ale hlavně o  svého 
syna – neustálé sirény byly děsivé. Přes den 
v  práci jsme na  ně trochu zapomněli, ale 
když přišel večer, byli jsme nervózní a báli 
se toho, co přijde. Naším nočním útočištěm 
se stal studený vlhký sklep. Nejdřív mě vů-
bec nenapadlo, že bych měla někam odjet, 
protože jsem bydlela se starou maminkou, 
kterou jsem nemohla opustit. Exploze však 
byly stále častější, ozývaly se stále blíž a blíž 
a zvuk sirény se rozezněl téměř každou ho-
dinu. Učinila jsem velmi těžké rozhodnutí, 
strach o syna zvítězil. O „ruském světě“ jsem 
hodně slyšela od uprchlíků z Donbasu. 
Soused se nabídl, že domluví cestu do České 
republiky a 8. března ráno odjela skupina 23 
žen a dětí k hranicím s Polskem. Cesta k hra-
nicím nebyla fyzicky náročná, ale doléhala 
na  nás především psychicky: při pohledu 
na  kolony vojenské techniky na  silničních 
kontrolních stanovištích nás zaplavoval velký 
smutek. Ženy si nenápadně utíraly slzy, aby 
je děti neviděly. Byl pozdní večer, když jsme 
dorazili k ukrajinským hranicím.
Unavení, někteří s ospalými dětmi v náru-
čí, jsme se seřadili na kontrolní stanoviště. 
Foukal ostrý vítr a zvedla se vánice. Byli jsme 
vděční všem dobrovolníkům, kteří nás v těch-
to těžkých chvílích podporovali, ve stanovém 
táboře rozdávali teplé nápoje a polévky, roz-
dělávali ohně, aby se lidé zahřáli. Když jsme 
překročili hranici, přivítali nás polští pohra-
ničníci a  dobrovolníci. Svým koordinova-
ným jednáním nasměrovali velký proud lidí 
správným směrem. Do Krakova jsme dojeli 
autobusem, kde jsme strávili jednu noc na ná-
draží. Ranním vlakem jsme vyrazili do Prahy. 
Jsme velmi vděční Kátě Holbai, že nám do-
mluvila příjezd do tak malebného města jako 
je Hradištko, jsme upřímně vděční vedení 
obce a jejím obyvatelům za vřelé přijetí. Po-
skytli nám základní potřeby, jídlo a přístřeší. 
Moc děkujeme za to, že naše děti tu mohou 
zase konečně klidně spát, nebudí je uprostřed 
noci zvuk sirén a začaly se opět usmívat.

VALENTINA SEVERYN
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 Kdy ses poprvé rozhodla přestěhovat 
do České republiky a co tě k tomu ved-

lo? 
Před několika lety tady začal pracovat můj 
manžel, nejprve v Praze a potom na Hradišt-
ku. Vždycky jsem toužila podívat se, jak žijí 
lidé v Evropě, tak jsem ho přijela navštívit. 
Česky jsem ještě neuměla, ale zjistila jsem, 
že lidem docela rozumím. Jednou večer jsme 
si udělali výlet na lodi večerní Prahou, po-
hled na osvětlený Pražský hrad mě uchvátil. 
Líbilo se mi i tady na venkově, ten klid, čis-
tota a čerstvý vzduch. Připomínalo mi to tu 
Zakarpatí, odkud pocházíme. Líbilo se mi tu 
natolik, že jsem se rozhodla sem přestěhovat. 
Začala jsem se učit česky, protože pro adap-
taci člověka v cizí zemi je znalost jazyka tím 
nejdůležitějším. Zkoušku z češtiny na úrovni 
A1 musí po pěti letech zvládnout každý cizi-
nec, který chce zažádat o trvalý pobyt. A já 
jsem ji zvládla po pěti měsících samostudia, 
získala jsem 96 bodů ze 100.

 Co ti pro zvládnutí domluvit se česky 
nejvíc pomohlo?

Měla jsem dobrou učitelku, se kterou jsem 
byla ve spojení dvakrát týdně přes skype. Do-
poručovala mi sledovat české filmy a seriály, 
o kterých jsem jí pak vyprávěla. Bavily mě 
hlavně seriály z lékařského prostředí – Ne-
mocnice na kraji města a Modrý kód. 
A hlavně jsem měla velkou motivaci. „Když 
chce člověk něčeho dosáhnout, myslím, že 
celý svět mu pomáhá.

 Co předcházelo přestěhování do České 
republiky? Jak složitý je proces vyřídit 

si všechny potřebné dokumenty?
Nebylo to tak jednoduché, jak jsem si mys-
lela. Když manžel dostal zaměstnání na dva 
roky, podala jsem si žádost o spojení rodiny, 

a než jí vyhověli, trvalo asi půl roku. Také 
bylo důležité mít dopředu zajištěné bydlení 
a školu pro starší dceru.

 Za jaké situace ses stěhovala? 
Povolení jsme nakonec dostali na konci 

ledna. V polovině února jsem měla vyřízené 
pasy, víza, zaplacené zdravotní pojištění pro 
mě a naše dcery. Situace na Ukrajině už se 
v té době zhoršovala, ale všichni jsme si mys-
leli, že nás Rusko jenom straší. Když po skon-
čení olympiády Putin vyhlásil samostatnost 
Doněcké a Luhanské republiky, na nic jsem 
nečekala a objednala pro nás na sobotu auto-
bus, který nás měl dovézt do České republiky 
i se všemi našimi věcmi, které jsem urychleně 
balila. Dva dny před naším odjezdem začala 
válka.

 Co ti proběhlo hlavou v onen osudný 
čtvrtek 24. února?

Dostala jsem hrozný strach, že uzavřou hra-
nice a já se sem už nedostanu. Stálo mě to 
hodně energie, práce a peněz a tolik jsem se 
na to těšila, bála jsem se, že je to konec mého 
snu. Strachovala jsem se, že se Ukrajina roz-
padne a nedokázala jsem si představit, jakou 
budu mít budoucnost já i naše děti, když tam 
zůstaneme.

 Jak probíhalo stěhování a  samotná 
cesta?

Na rozdíl od ostatních probíhala v klidu. Na-
ložila jsem všech našich 23 zavazadel a jeli 
jsme čistým a vyhřátým autobusem. Na hra-
nicích byly velké fronty těch, kteří odjížděli 
vlastním autem, fronty pro mezinárodní au-
tobusy téměř žádné nebyly. V autobuse bylo 
hodně dětí, měla jsem pro holky připravené 
pastelky, papíry, pohádky a s nimi se zaba-
vily i ostatní děti. Jejich maminky odjížděly 
neplánovaně a na něco podobného ani ne-
pomyslely.

Poprvé jsme se setkaly před dvěma lety v knihovně, kam se vydala při své první návště-
vě Hradištka. Od té doby jsme byly v kontaktu a sledovala jsem její dlouhodobé úsilí 
ve zvládnutí češtiny i zařízení práce a bydlení v České republice. Ani jedna jsme netušily, 
že její odchod z Ukrajiny bude probíhat za tak dramatických okolností. S KATERYNOU 
HOLBAI jsme si povídaly o pomoci ukrajinským uprchlíkům, české solidaritě i o těžké 
situaci, která Ukrajinu teprve čeká.

PŘEKVAPILO MĚ,   JAK JSOU ČEŠI OHLEDUPLNÍ
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 Jaké byly tvé první pocity po příjezdu 
do ČR? Nebylo to za situace, jakou sis 

plánovala. Co bylo nejtěžší?
Když jsem dorazila na Hradištko, moc se mi 
ulevilo a byla jsem ráda, že mám vedle sebe 
manžela, který je mou velkou oporou. Naši 
přátelé nám zajistili domek k bydlení, kam 
jsme se mohli rovnou nastěhovat. Během 
několika dní jsme si odpočinuli, uklidnili 
se a zbavili se stresu z posledních dní. Pořád 
nám někdo nabízel pomoc, ale my už jsme 
ji nepotřebovali. Začala jsem tedy přemýš-
let nad tím, jak nabídky pomoci nasměrovat 
k těm, kdo ji opravdu potřebují. Velmi mile 
mě překvapilo, jací jsou tu chápaví lidé, kteří 
se dokážou vcítit do naší situace a jsou ochot-
ní nějak pomáhat. Rozhodla jsem se udělat 

pro místní obyvatele přednášku v knihovně. 
Mluvila jsem o tom, jaká je Ukrajina zem, 
jací tam žijí lidé a že si zaslouží žít a praco-
vat v klidu. Ukrajinci vždycky chtěli patřit 
k evropskému společenství, ale bohužel mají 
takového souseda, který všechno kazí. 

 Jakou pomoc se následně podařilo 
zprostředkovat?

Během pár dní po mém příjezdu na Hradišt-
ko mi zavolala moje dobrá známá, která žije 
v Praze, jestli bych jí nepomohla sehnat uby-
tování pro skupinu 23 žen a dětí z Kyjevské 
oblasti, které chtějí být spolu, protože jsou 
příbuzní a blízcí sousedé. Jejich manželé a ot-
cové si moc přáli, aby odjeli do bezpečí, aby 

i oni mohli být v klidu, když bojují. Povedlo 
se zajistit jim bydlení na ubytovně u ČMSCH 
a díky spoustě hodných lidí i další potřeby – 
oblečení, potraviny, drogerii a tak dále. Sna-

žíme se pomoci jim se tady adaptovat a také 
najít práci. Díky paní starostce, panu řediteli 
ve  škole i  díky spoustě místních lidí se to 
daří. Lidé pomáhají morálně i materiálně. Je 
to skvělé, že je kolem taková společnost, která 
nás chápe a chce pomáhat.

 Co nejvíce v tuto chvíli potřebují? 
Hlavně si musí uvědomit, že jsou tu 

na dlouho. Myslím, že si to zatím nechtějí 
připustit. Doufají, že se konflikt brzy vyřeší 
a že už na Velikonoce budou doma, mluví 
o tom, co musí udělat doma na zahradě  a že 
se vrátí hned, jak se přestane bojovat. Ale já 
myslím, že když válka skončí, bude dlouho 
trvat, než se všechno opraví a bude všechno 
fungovat jako dřív. Kdyby se po skončení vál-

ky všichni vrátili, řada lidí nebude mít práci 
a  bude velká nezaměstnanost. Pokud však 
práci najdou tady a budou mít jistý příjem, 
můžou jeho část pak posílat na  Ukrajinu. 
Pokud se s dětmi vrátí moc brzy, děti nebu-
dou mít kam chodit do školy a uvidí kolem 
sebe jen rozbombardované domy, dolehne to 
na jejich psychiku. 

 Jsi nejen učitelka, ale i  psycholožka. 
Jak se zvládnou Ukrajinci vyrovnat 

s prožitými válečnými traumaty?
Celý národ bude trpět poststresovým syn-
dromem a bude dlouho trvat, než se toho 
zbavíme. Ale tohle zatím není aktuální téma, 
protože válka stále probíhá a my jsme zatím 

v první fázi. Dennodenně prožívaný stres nás 
nutí mobilizovat všechny síly na to, abychom 
odjeli a zachránili své děti, nebo zůstali a bo-
jovali. 

 Zažívají Ukrajinci po příjezdu do Čes-
ké republiky nějaký kulturní šok? A co 

máme naopak společného?
Než jsem sem přijela poprvé, nebyla jsem 
od  dětství v  zahraničí a  měla jsem úplně 
zkreslené představy. Takže první šok byl, že 
jste lidi jako my. (směje se) Řekla bych, že je 
víc věcí, které nás spojují, než těch, které nás 
rozdělují. My Ukrajinci pořád někam spěchá-
me, nestíháme a nejsme nikdy v klidu. Ale 
tady žijí lidé pomaleji, když něco nestíhají, to-
lik se tím netrápí. A to se mi moc líbí. A ještě 
mě moc překvapilo, jak jsou Češi ohleduplní. 
Nehledí jen na to, co vyhovuje jim, ale zajímá 
je i to, jak to bude vyhovovat ostatním.

 Pocházíš z oblasti Zakarpatí. Co je pro 
tento kraj typické?

Hory, hory a samé hory. Zakarpatí je turistic-
ky atraktivní kraj s hezkou přírodou, lázněmi 
a  termálními prameny. Do  roku 1918 bylo 
součástí Rakouska-Uherska, potom součástí 
Československa. Můj dědeček často rád vzpo-
mínal na období první republiky, bylo to ob-
dobí největšího rozvoje celé oblasti. Zakarpatí 
bylo také vždy národnostně a etnicky pestré, 
což je způsobeno tím, že sousedí hned se čtyř-
mi státy. Kromě Rusínů tu žili Němci, Maďaři, 
Židé, Češi a Rumuni. I když jsme od centrální 
Ukrajiny odděleni horami a byli jsme vždy tak 
trochu stranou, necítíme se být jiní než ostatní 
Ukrajinci a k této národnosti se hrdě hlásíme.

 Co se ti zalíbilo právě na Hradištku? 
Je tu krásná příroda, dobré spojení 

do Prahy, čisté vlaky a autobusy, to u nás vů-
bec neexistuje. Ale nejvíc tu mám ráda lidi. 
Užívám si jejich jednání, chování a těší mě, 
že jim rozumím. Bude to znít paradoxně, ale 
největší radost mám z toho, že se v cizím kraji 
cítím jako doma.
Děkuji za rozhovor.

Rozhovor zaznamenala 
LUCIE HAŠKOVÁ

Kateryna Holbai se narodila 
v  roce 1984 na  Ukrajině. Vy-
studovala Štefanikovu univer-
zitu, obor psychologie a  Dra-
homanovu univerzitu, obor 
speciální pedagogika. V letech 
2013-2022 pracovala v  inter-
nátní škole pro sluchově po-
stižené děti. Po  přestěhování 
na Hradištko se zapojila do ko-
ordinace pomoci pro ukrajin-
ské uprchlíky. Je vdaná a  má 
dvě dcery.

PŘEKVAPILO MĚ,   JAK JSOU ČEŠI OHLEDUPLNÍ
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JAK JSME SI UŽILI LYŽAŘSKÝ KURZ
Dne 13. března odjelo 19 žáků ze sedmého a 39 žáků z pátého ročníku na lyžařský kurz 
do Rokytnice nad Jizerou. Cesta proběhla bez problémů, v Rokytnici U Starého mlýna 
jsme předali lyže a zavazadla na odvoz k chatě a vydali se dva kilometry pěšky. Cestou 
postupně přibýval sníh, a tak nikdo nepochyboval o tom, že by nebyl sníh na sjezdov-
kách. 

Chata Světlanka je umístěna pod Lysou 
horou na svahu červené sjezdovky. Při ces-
tě na  lanovce byl krásný výhled do údolí 
Rokytnice, z  horní stanice lanovky jsme 
viděli vrchol Lysé hory. Ubytování v hor-
ské chatě Světlanka bylo pěkné, snídaně 
byla formou švédského stolu, oběd a ve-
čeři si každý vybral z nabídky dvou jídel. 
Půjčovna lyžařského vybavení fungovala 
bez problémů, všichni zájemci si půjčili 
odpovídající výstroj a každému byla seří-
zena na míru.

Všichni udělali pokrok
Instruktoři byli prima a přistupovali k  žá-
kům profesionálně, s ohledem na věk a ly-
žařské dovednosti. Všichni udělali velký po-
krok. Sněhu bylo dost, jen po ránu byl zmrzlý 
a rychlý, odpoledne zase změkl a byl trochu 
těžký. Toto vše bylo vykoupeno příznivými 
teplotami a delším denním světlem. Dva dny 
jsme si vychutnávali sluníčko a modré nebe.
Z večerních programů měla největší úspěch 
diskotéka, přednáška člena horské služby 
a různé soutěže.

Výlet k vodopádu
Středeční odpoledne bylo odpočinkové, a tak 
jsme šli na Huťský vodopád, jehož výška je 
20 m. Vodopád je na Huťském potoku, který 
využívali skláři již od roku 1562. Cesta byla 
zasněženým lesem, kde se žáci přesvědčili 
o množství sněhu, místy ho byl až jeden metr.
Celý lyžařský výcvik jsme zakončili závody 
ve slalomu. Vzhledem k počtu šesti družstev 

proběhla soutěž ve  sdružených skupinách 
po dvou, vždy dívky a chlapci zvlášť. Druž-
stva byla napříč ročníky, neboť dovednosti 
byly rovnoměrné. Vždy první tři závodníci 
v obou kategoriích dostali medaili a malou 
cenu. Všechny děti dostaly diplom a tričko 
s motivem chaty. 
Všichni si kurz užili, zdokonalili se v lyžová-
ní a strávili několik sice náročných, ale krás-
ných dní. Za pedagogické pracovníky děkuji 
všem, kteří na kurzu byli a podíleli se na jeho 
realizaci.  

Text: PAVLA ŠVÁBOVÁ

PÁŤÁCI POMÁHALI
Parta páťáků, která neodjela na lyžařský výcvik, také 
nezahálela. 

Děti ochotně přiložily ruce k dílu, hrabaly, stříhaly, rov-
naly, třídily, odnášely, skládaly, zametaly, plnily do pytlů. 
A pak s jásotem uvítaly vynikající buchtičku a čaj a ohro-
meně si prohlížely vyhlášenou více než tři desetiletí peč-
livě shromažďovanou sbírku knoflíků milé paní Ebrové. 
Pokud by tato činnost mohla pomoci i jiným seniorům, 
dejte vědět do školy. 

Text: JANA CHADIMOVÁ
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ROK V  NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po letních prázdninách jsme přivítali velký počet nových tříletých kamarádů. Ačkoli by-
chom si všichni moc přáli, aby byl tento školní rok ve znamení pohody, kvůli pokračová-
ní pandemie covid-19 se to bohužel moc nedařilo. I přes veškeré překážky jsme dětem 
zajišťovali klidné a bezpečné prostředí.

Na podzim, kdy se příroda pomalu ukláda-
la k zimnímu spánku, jsme ve školce tvoři-
li z přírodnin, cvičili, hráli jsme si a chodili 
na procházky do barevné podzimní přírody. 
Také jsme navštívili obecní knihovnu, kde nás 
moc pěkně přivítala paní Hašková s pohád-
kou „Kam se ztratil Bobík“. Téměř na každý 
měsíc je naplánováno kulturní představení. 
Ve  třídě Dráčků se v  tomto školním roce 
účastníme projektu „Se Sokolem do života“, 
díky kterému rozvíjíme pohybové dovednosti. 

Období adventu
Když se přiblížily vánoční svátky, ozdobili 
jsme ve  všech třídách vánoční stromeček 
a vyráběli přáníčka. Přivítali jsme mikuláše 
s andělem, který dětem za odměnu, že byly 
hodné, předal mikulášskou nadílku. Epide-
miologická situace nám bohužel nedovolila 
uspořádat besídku pro rodiče, proto jsme si 

s dětmi ve všech třídách užili alespoň vá-
noční posezení s cukrovím a koledou. Když 
zazvonil zvoneček, měly děti velikou radost 
z dárečků pod stromečkem a krásně si po-
hrály. Po  vánočních svátcích jsme se sešli 
v hojném počtu, ale nevydrželo to dlouho. 
Ani naší mateřské škole se nevyhnul covid 
a  s  ním spojené karantény. Vše jsme ale 
zvládli a doufejme, že bude již lépe.

Přivítání jara
Ve sportovním, ale především zábavném du-
chu jsme si užili měsíc únor. Cestovali jsme 

po mapě, fandili, sportovali a povídali o zim-
ních olympijských hrách. Ve třídách Sovi-
ček a Delfínků si děti užily karneval a v So-
vičkách pekly masopustní housky. Ve třídě 
Dráčků zase děti zavítaly do fantazie pohá-
dek, jedly kouzelnou kaši a moc jim chut-
nala. V březnu jsme pozorovali probouzení 
jarní přírody a  vynesli moranu. V  dubnu 
jsme se těšili na velikonoční svátky spojené 
s  barvením vajíček, výzdobou a  hledáním 
velikonočního zajíčka na školkové zahradě. 
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje če-
káme na výsledek grantové výzvy Zahrada 
hrou Nadace Proměny Karla Komárka. Po-
stoupili jsme do užšího kola výběru. Ve spo-
lupráci s Okrašlovacím spolkem Hradištko 
vznikl projekt „Realizace obnovy zahrady 
MŠ“.
Doufáme, že se v květnu uskuteční ve všech 
třídách představení pro maminky. Děti ze 

třídy Soviček budou ve  školce spát a paní 
učitelky pro ně připraví veselý program. 
Po  dlouhé pauze snad konečně pojedeme 
na velký výlet a čekají nás batůžkové výpravy 
po nejbližším okolí. Dva roky jsme s rodiči 
našich školkových dětí nemohli uspořádat 
Zahradní slavnost. Snad nám to letos nic 
nepřekazí. Po červencovém letním provozu 
se už naplno rozběhnou prázdniny, abychom 
mohli všichni nabrat síly do dalšího školního 
roku. 

PAVLA BRÄUEROVÁ, 
učitelka třídy Dráčků

Jak luštit? 
Slova jsou tvořena vodorovně, svisle i úh-
lopříčně (příkladem je vyznačené slovo 
KRYCHLE), ale platí to v celém prostoru, 
ne jen v jednom rámečku. Tajenka je to, co
zbyde a čte se po vrstvách. (Doporučujeme 
přeškrtnout umístěné slovo po jeho zařazení.)

JONÁŠ ŠAFRÁNEK

OSMISMĚRKA
Ptá se pán kolemjdoucího: „ Nevíte, kolik 
je hodin?“ Kolemjdoucí se podívá na ho-
dinky a řekne „Za deset minut bude dva-
náct.“ „Člověče, to je mi jedno,“ ... tajenka
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PŘIPOMÍNKY 80. VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ
Letos uplyne 80 let od zveřejnění první vyhlášky vyzývající k vystěhování kraje mezi 
Vltavou a Sázavou. Tyto události jsme si připomněli výstavou Kde pampelišky nekvetly, 
na setkání v Senátu Parlamentu ČR, soutěží pro žáky a studenty i při návštěvě potomků 
španělských vězňů z koncentračního tábora Hradištko.
Výstava, která proběhla na zámku už před 
deseti lety, byla doplněna a rozšířena ve spo-
lupráci s  Regionálním muzeem v  Jílovém 
u Prahy a se sdruženími Mezi řekami a Kul-
tura Posázaví a Povltaví. Prvotní záměr byl 
vystavit ji pouze v Jílovém a Hradištku, ale 
pro velký zájem putovala ještě do  dalších 
obcí a  měst, jako byly Senohraby, Lešany 
a Benešov.

Konference Ohlédnutí
V  pátek 8. dubna se zaplnil Senát Parla-
mentu ČR historiky, pamětníky, studenty 
a dalšími hosty, aby si společně připomněli 
události z jara 1942, které odstartovaly ná-
silné vystěhování Neveklovska a Benešov-
ska. Setkání uspořádal předseda sdružení 
Mezi řekami Václav Šmerák, který v úvodu 
vyzval přítomné k minutě ticha za všechny 
vystěhované, mrtvé a zavražděné oběti. Celé 
setkání se neslo ve  stínu aktuálního dění 
na Ukrajině.
Už na  podzim loňského roku vyhlásila 
knihovna Hradištko soutěž Krajina za ml-
hou, která vyzývala žáky a studenty k zachy-
cení příběhů posledních žijících pamětníků 
z období vystěhování. Do soutěže se zapojily 
základní školy Hradištko, Davle, Netvořice, 
Jiráskova Benešov, Obchodní akademie Ne-
veklov i někteří jednotlivci. Všichni soutěžící 
byli oceněni při setkání v Senátu a zaslané 
práce byly zařazeny do tištěného almanachu 
prací, který uspořádal Václav Šmerák.

Návštěva ze Španělska
V pondělí 11. dubna proběhl ve strašnickém 
krematoriu u čestného pohřebiště pietní akt 
k uctění památky španělských vězňů z kon-
centračních táborů Hradištko a Vrchotovy 
Janovice za účasti skupiny jejich pozůstalých. 
Stalo se tak poprvé od konce druhé světové 
války. O den později dorazila skupina špa-
nělských potomků na Hradištko. O průběhu 
jejich návštěvy se můžete dočíst v příspěv-
ku, který napsal Unai Eguia, vedoucí celé 
skupiny. Ten jako první Španěl po 77 letech 
vypátral, co se stalo se čtyřicetičlennou sku-

pinou španělských vězňů deportovaných 
z Flossenbürgu na Hradištko. Při návštěvě 
poděkoval všem místním občanům za to, jak 

stále tyto tragické události připomínají. „Je 
zvláštní, že se tu každoročně koná pietní akt, 
a my jsme o tom vůbec nevěděli. Jsme moc 
rádi, že konečně víme, co se s našimi předky 
stalo. A je pro nás velkou útěchou, že na ně 
nebylo zapomenuto,“ uvedl.

Text: LUCIE HAŠKOVÁ

PŘÍSPĚVKY ŽÁKŮ  ZŠ HRADIŠTKO 
DO SOUTĚŽE „KRAJINA ZA MLHOU“
Takto zachytili své dojmy z výstavy „Když pampelišky nekvetly“ žáci 5. B ze ZŠ Hradištko.
Radka: „Zaujalo mne, jak strašidelná tato 
část naší historie je, a že to není tak dlouho, 
co se to stalo. Neumím si představit, jaké to 
muselo být utrpení, a doufám, že už se to ni-
kdy nebude opakovat.“
Beáta: „Můj názor je takový, že jsem hrozně 
ráda, že jsem mohla zjistit, že vlastně bydlím 
na úžasném místě a měla bych si toho více vážit.“
Jakub: „O výstavě si myslím, že je moc pěk-
ná, a i my mladí se můžeme dozvědět o tom, 
co se tady dřív dělo.“     
Ema: „Obzvlášť poté, co jsem dočetla celou 
výstavu, tak mi došlo, co se v té době dělo 
a jak kruté to bylo. Tuto výstavu doporučuji 
všem, co zde na Hradištku bydlí.“
Matěj: „Výstava je super, opravdu děkuju 
obci, že tuto výstavu otevřela. Vůbec 
jsem nevěděl, že se lidi vystěhovali kvůli 
vojenskému cvičišti.“  

Sofie: „Výstava byla zajímavá i tím, že je ven- 
ku a může si ji prohlédnout každý. Je to vý- 

borný nápad, na Hradištku žije hodně lidí 
krátce a třeba ani nic neví o té hrozné době.“ 
 Nikola: „O koncentračním táboře si myslím, 
že to bylo tvrdé a že to bylo nespravedlivé vůči 
vězňům, kteří tam byli neprávem.“  

Vzpomínky svých příbuzných na 2. světo-
vou válku sepsal žák 9. ročníku Richard 
Gazda z Měchenic.

Vzpomínky mé pratety a dědy: Sestřelení 
Me 262 u Měchenic
„Hráli jsme si na dvorku, když jsme uslyšeli 
střelbu. Nad naším dvorkem se prořítil le-
toun, ze kterého šlehaly plameny. Chtěli jsme 
se schovat, ale nedalo nám to, a tak jsme se 
dívali dál. Letec stihl vyskočit nad Oleškem 
a neovladatelné letadlo pronásledováno dvěma 
americkými stíhačkami se zřítilo na Trnovou.“
Děda později chodil s kamarády sbírat zbytky 
tohoto letadla. S tátou jsme v nedávné době 
také ještě nalezli nějaké drobné části. Později 
jsme objevili malé ostatky tohoto letadla.

Vzpomínky pratety: Nasazení pradědy na 
dohled na  stavbě koncentračního tábora 
Hradištko
Můj praděda (Ladislav Trnka st.) byl na za-
čátku 2. světové války jako stavitel nasazen 
na práce při stavbě koncentračního tábora 
Hradištko. Pracoval zde šest dní v  týdnu. 
Moje prateta vzpomíná, jak její maminka 
pekla téměř každý den chleba, který pak můj 
praděda rozdával vězňům, když se dozorci 
nedívali.

                                   RICHARD GAZDA
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NÁVŠTĚVA POTOMKŮ ŠPANĚLSKÝCH DEPORTOVANÝCH
Historicky poprvé od konce druhé světové války navštívili naši obec potomci španělských 
vězňů z koncentračního tábora Hradištko. Této cestě předcházelo několikaměsíční pátrání 
po jejich osudech a uctění jejich památky při pietním aktu v krematoriu Strašnice, kde jsou 
uloženy jejich urny s popelem. Návštěvu Hradištka popsal vedoucí skupiny Unai Eguia.

Před mnoha měsíci jsme se rozhodli dát se do-
hromady. Měsíce nesčetných zpráv, telefonátů, 
upřesňování, žádostí, které jsem koordinoval 
ve spolupráci s Ionem Lopezem Bidagurenem 
- „naším mužem v Praze“. Dne 9. dubna jsme 
zamířili do  Prahy. Rodiny, přátelé, zástupci 
institucí a tým dokumentaristů (Plaza de Fil-
mak-media), každý odjinud, aniž bychom se 
předem znali. Nikdo z nás nezapomene na tyto 
intenzivní a neopakovatelné dny.
Vydali jsme se všichni autobusem do obce Hra-
dištko, celkem asi 35 lidí. Přivítání v obřadní 
síni zámku bylo vřelé. K našemu překvapení 
zde byl i pan Mlčoch, který nám pomohl vy-
pátrat jména španělských obětí, které během 
války tajně pořizoval tehdejší ředitel strašnic-
kého krematoria František Suchý. Byl naším 
průvodcem ve strašnickém krematoriu a jeho 
pomoci a přátelství si velmi vážíme.
Na Hradištku se nás ujala tlumočnice Lenka 
Otradovcová, půvabná místní, se kterou jsem 
byl v kontaktu, abychom doladili všechny de-
taily naší cesty. Její sladký přízvuk v dokonalé 
španělštině nám pomohl cítit se jako doma. 
Po jejím boku knihovnice Lucie Hašková, velká 
znalkyně hradištské historie, která mi v první 
chvíli pomohla celé setkání připravit. Elegantní 
starostka Radka Svobodová nás všechny dis-
krétně a pokorně přivítala jako vážené hosty. 
Poděkování patří i její dceři Elišce, která pomá-
hala s překladem do francouzštiny našim fran-
kofonním příbuzným a udělala si na nás čas, 
přestože ji čekaly zkoušky na univerzitě. Ne-
smím zapomenout ani na zdvořilost a laskavost 
Markéty Šafránkové, která mi svým úsměvem 
dala pocit, že ji znám celý život. Bude to tím, 
že jsme se cítili jako doma.

Všichni pečlivě připravili recepci do poslední-
ho detailu. Paní starostka k nám mluvila po-
malu, aby to mohla přeložit její dcera a Lenka, 
utěšovala nás svými slovy a zvala nás, abychom 
se na Hradištko vraceli, kolikrát si přejeme. Jas-
ná ukázka pohostinnosti a bratrství.
Na závěr na nás čekalo překvapení, které nene-
chalo nikoho lhostejným. Paní starostka zvedla 
tenkou látku zakrývající SEDM žulových dla-
žebních kostek rozložených na stole, na každé 
jméno našeho španělského předka. Dlažební 
kostky byly původní z dlážděné silnice, která 
vede obcí a na které naši příbuzní každý den 
nuceně pracovali. Možná, že tyto kostky sami 
drželi v rukách a umístili do cesty, každopádně 
byly svědky utrpení a krutosti, s jakou se s nimi 
zacházelo.
Od radnice jsme šli pěšky po dlážděné cestě 
k místu, kde stával koncentrační tábor. Někteří 
z nás už věděli, co ta „procházka“ po žulových 
kostkách představuje. Lucie Hašková nám 
popsala, jak byl tábor uspořádán. Dnes je tu 
louka, kde se pasou ovce. Mluvila také o tvr-
dém režimu, který v  táboře panoval, horším 
než ve Flossenbürgu nebo Buchenwaldu. Už 
jsme to věděli, ale slyšet to znovu námi otřáslo.
Nadešel symbolický okamžik, lesník, manžel 
Lucie, připravil jámu, abychom zasadili dva 
malé výhonky „stromu Gernika“, který An-
tonio Medina přivezl z lesa v Navarře. Všech-
ny rodiny přisypaly zeminu, kterou si každá 
přivezla z rodiště svého příbuzného. A Emita 
Diaz de Begar (ze sdružení FFREE z Argeles-
-Sur-Mer) bez váhání poklekla, aniž by se sta-
rala o to, že se umaže, ve znamení, které se mi 
zdálo plné milosrdenství, vlastníma rukama 
a  s  pomocí ostatních členů rodiny Medino-

vých zasadila stromy včetně několika větviček 
rozmarýny přivezených z Motrilu.
Šli jsme v  tichosti po  lesní cestě, kde bylo 
v  osudných dnech dubna 1945 zavražděno 
mnoho vězňů. Předpokládal jsem, že se cesta 
moc nezměnila, a celou scénu jsme si dokázali 
živě představit. Zaplavily nás smutné pocity, ale 
zároveň i útěcha. Došli jsme k pomníku obě-
tem, kde jsme položili květinový věnec.
Po obědě jsme se vydali do Třebsína, kde To-
máš a Martina Tichých plánují postavit pietní 
sochu na památku deportovaných poblíž místa, 
kde vězni stavěli obrovský několikakilometrový 
příkop s faraonskými vlastnostmi, o rozměrech 
více než 10 m na šířku a 5 m do hloubky, kopali 
krumpáčem a lopatou a bez jakékoli mechanic-
ké pomoci, aby byl blokován ruský postup. 
Prošli jsme se po polích, kde byla prolita nevin-
ná krev našich předků. Jejich bezohlední vrazi 
si určitě nedokázali představit, že by si na ně 
jejich potomci mohli jednou vzpomenout 
a uchovat jejich památku.

Text: UNAI EGUIA
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KNIHOVNA – PRO KAŽDÉHO NĚCO
Knihovna potvrzuje svou roli místa, kde se setkávají lidé všech věkových kategorií, a to 
nejen ti, kteří rádi čtou, návštěvníci využívají i bohatou nabídku společenských, vzdělá-
vacích, pohybových a dalších aktivit.

Maminky s dětmi ve věku 0 – 3 roky se vždy 
první úterý v měsíci mohou těšit na pásmo 
básniček a písniček s  procvičením jemné  
a hrubé motoriky, rytmiky, ale i tvoření 
nebo pohádku. Každé další úterý si chodí 
do knihovny pohrát a maminky popovídat 
u kávy nebo čaje.
Pro starší děti a dospělé se koná každý čtvr-
tek klub deskových her pod vedením Gab-
riely Walter Raiser. RC HraDítko pořádá 
v knihovně dvakrát ročně swap dámského 
oblečení. Dospělí návštěvníci mohou využít 
výuky angličtiny, nově probíhá i španělština 
a lekce jógy.

Senioři navštěvují trénink paměti s certifiko-
vanou lektorkou Hanou Navrátilovou nebo 
virtuální univerzitu 3. věku. Někteří letos 
dokončili 6. semestr studia a zúčastnili se 
slavnostní promoce v aule České zemědělské 
univerzity v Praze. Gratulujeme!
Protože je stále co zlepšovat, požádali jsme o 
dotaci ze Středočeského kraje na další vyba-
vení knihovny. Za získané finance pořídíme 
nové regály, které poslouží pro vyčlenění lite-
ratury z kategorie „young adoult“ a také pro 
rozšíření nabídky deskových her. Novinkou 
bude bibliobox, který umožní uživatelům 
vracet knihy i mimo výpůjční dobu. 

Ještě stále nevíte, proč začít chodit do 
knihovny?

Text: LUCIE HAŠKOVÁ

Pravidelné aktivity:
• pidičtenáři a pidiherna: úterý 10 – 11.30 h
• klub deskových her hRáj: čtvrtek 16 – 

17.45 h
• virtuální univerzita 3. věku: únor – duben 

a říjen – prosinec, úterý 9.30 – 11 h
• dámský klub: každý poslední čtvrtek v mě-

síci od 10 do 11.30 h
• trénink paměti: 1x za 14 dní ve čtvrtek od 

9.30 do 11.30 h
• angličtina: pondělí 16.30 – 18 h, středa 17 

– 18.30 h
• španělština: středa 19 – 20 h
• jóga: úterý 19.15 – 20.15, čtvrtek 18.30 

-19.30, 19.30 – 20.30 h

VÝSTAVA TOMÁŠE TESAŘÍKA V CAFÉ KANDÍK
V sobotu 2. dubna začala v Café Kandík výstava pikovického malíře Tomáše Tesaříka. Ačkoliv 
si návštěvníci mohou na první pohled klidně myslet, že se jedná o obrazy různých umělců, 
není to pravda. Tomáš Tesařík má velmi široký záběr. Baví ho experimentování s různými 
styly a technikami. Takže na výstavě můžete obdivovat akvarely našeho kandíku, malebné 
sázavské krajinky, portréty, surrealistické obrazy i úplné abstrakce. Jak se trochu nečekaně 
ukázalo, vysoké stropy naší malé kavárny umožňují předvést překvapivě mnohá jeho díla. 
Výstava je prodejní a potrvá do konce června. (www.barevnedelirium.cz)

Text: MARKÉTA ŠAFRÁNKOVÁ BEJKOVSKÁ

NOVÉ KNIHY 
V KNIHOVNĚ:

NOVINKY PRO DOSPĚLÉ:
K. Tučková: BÍLÁ VODA
K. Lednická: ŽIVOTICE 

V. Vondruška: MOROVÝ TESTAMENT
P. Klusák: GOTT

P. Kolář: POSILOVÁNÍ STRESEM
T. Etzler: NOVINÁŘEM V ČÍNĚ

S. Alexijevičová: ZINKOVÍ CHLAPCI

 NOVINKY  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

A. Popprová: Kuk do OŘÍŠKU
O. Bula: JEDLIČKA SE NARODILA

T. Říčanová: KRÁVA 
V. Hurdová: 

AGNES A ZAKÁZANÁ HORA
E. Bartošová: POZDĚ BYCHA HONITI

R. Diepmann: JÁ A MOJE POCITY
M. Garguláková: RUKA
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CSS HVOZDY – SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Jedná se o  ambulantní bezplatnou sociální službu, což znamená, že uživatel dochází 
do  služby v  rámci provozní doby. Sociálně terapeutické dílny umožňují uživatelům 
osvojit si a  následně udržet různé pracovní návyky a  dovednosti v  oblastech, které 
souvisejí s  našimi dílnami a  zároveň zdokonalují a  rozvíjejí motorické, psychické 
a sociální dovednosti. 
Cílem této služby je prostřednictvím naby-
tých pracovních schopností a  dovedností 
zvýšit kvalitu života uživatele služby a dosa-
ženými výsledky posilovat jeho schopnosti 
a sebevědomí a tím nabízet možnost zjistit, 
jak se uplatnit na trhu práce.

Naše pracoviště
V  současné době je služba poskytována 
na dvou pracovištích, a to v areálu Hvozdů 
v Masečíně a rovněž v pracovišti ve Štěcho-
vicích. V areálu CSS Hvozdy, o.p.s. (Masečín 
119) se zaměřujeme na  několik dílen pro 
osoby s mentálním a zdravotním postižením. 
Je zde k dispozici Keramická dílna (terapeu-
tický program zaměřený na rozvoj kreativity, 

jemné motoriky a na udržení si pracovních 
návyků), dílna Kuchař (pomocné práce v ku-
chyních společného stravování.), Úklid a za-

hrada (údržba a úklid vnitřních i venkovních 
prostor, údržba zeleně apod., k dispozici také 
zahrada a skleník).
Dalším místem, kde je služba poskytována, 
je Kulturní a vzdělávací centrum Harmonia 
ve Štěchovicích (Krátká 422 – nová budova 
naproti parkovišti u autobusové zastávky). 
V  současné době rozšiřujeme naši cílovou 
skupinu těchto dílen o osoby s chronickým 
onemocněním a  rovněž nabídku samotné 
Výtvarné a  rukodělné dílny (základy vý-
tvarných a pracovník technik), která se zde 
provozuje. 

Nový kurz
Od  1. května 2022 nabízíme v  rámci této 
dílny každý čtvrtek od 8 do 12 hodin Zákla-
dy šití na šicím stroji, zdokonalování šicích 
technik a postupů, technika macramé neboli 
drhání (technika, při které se ze šňůry splétají 
uzly bez pomocí jehlic a háčků, lze vytvořit 
např. oděvy, opasky, šperky, náramky, kabel-
ky či bytové doplňky), dále techniky pletení, 
háčkování a vyšívání. K dispozici máme kla-
sický šicí stroj, dále šicí stroj Overlock (stroj, 
který nemá chapač, ale má tzv. kličkař, do-
káže sešívat, ořezávat a začišťovat, v tom je 
jeho jedinečnost), veškerý materiál potřeb-
ný k výše uvedeným technikám (látky, nitě, 
provázky a šňůrky, bavlna apod.). Všechny 
služby v  rámci dílny a  veškeré vybavení 
a materiál jsou pro uživatele k dispozici zcela 
zdarma. Rovněž v rámci služby je možné vy-
užít bezplatného občerstvení v podobě kávy, 
čaje apod. 

Po domluvě lze využít všechny naše dílny, 
a  to i v areálu CSS Hvozdy, o.p.s. V rámci 
dílen, kromě samotného vytváření a zdoko-
nalování pracovních návyků a  dovedností 
vedoucímu k  většímu uplatnění na  trhu 
práce, vzniká mnoho krásných a zajímavých 
výrobků, zejména pak v  keramické dílně 
a výtvarných a rukodělných činnostech. Tyto 
výrobky prezentujeme na různých výstavách. 
Poslední z takovýchto akcí byla Velikonoční 
prodejní výstava, kde byly k dispozici výrob-
ky s  velikonoční tématikou. Tato prodejní 
akce proběhla ve středu 6. dubna v dopoled-
ních hodinách v prostorách Krajského úřadu 
Středočeského kraje v Praze a rovněž v obdo-
bí od 5. do 17. dubna v muzeu zlata v Novém 
Kníně.  Více informací o  naší dílně včetně 
případných kontaktů se dozvíte na webových 
stránkách společnosti www.css-hvozdy.cz.

Text: JAKUB ČANDA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 23. DUBNA 2022

MATYÁŠ JANDA
DAVID NOŽIČKA

TOBIÁŠ STŘÍHAVKA

OSKAR ŽEMLIČKA
EMILIE FIALOVÁ

AMELIE VODEHNALOVÁ

Z důvodu nemoci se neúčastnili: 
REBEKA, NATÁLIE A BENJAMIN.
Dále nepřišly IDA a ANIKA.
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ZAHRADA 
HROU?

Může být vůbec zahradou hrou? A jak? Doufejme, že si 
to už brzy budeme moci na vlastní kůži vyzkoušet v za-
hradě naší mateřské školy.

Jedno z  mnoha míst v  obci, které potřebuje revitalizaci, 
změnu a následnou péči a které nečeká na celkovou archi-
tektonickou koncepci centra, je zahrada naší mateřské školy. 
Proto jsme v Okrašlovacím spolku Hradištko začali hledat 
možnosti, jak bychom v tom mohli školce a obci pomoci.

Možnosti podpory
Narazili jsme na Nadaci Proměny Karla Komárka, která 
kromě jiného finančně pomáhá revitalizacím zahrad ma-
teřských škol a jejich proměnu v přírodním stylu a zároveň 
maximálně podporuje komunitní zapojení všech dotčených 
ve stylu: „Nedám vám chleba, naučím vás pěstovat obilí.“ 
Na vzniku zahrady se tak společně podílejí pedagožky, děti, 
ostatní zaměstnanci školky, rodiče, obec i další spolky. Celý 
tento proces může být sám o sobě hrou, a to nejen pro děti.
To nás velmi oslovilo, a tak jsme požádali o grant na promě-
nu hradištské zahrady školky. Ze čtyřiceti podaných žádostí 
byla ta naše vybrána do druhého kola mezi posledních deset 
a 9. března 2022 se k nám přijeli podívat zástupci nada-
ce osobně. Pět mateřských škol nakonec dostane podporu 
v maximální výši 400 000 Kč, tak pevně věříme, že uspě-
jeme. Podstatnou součástí zamýšleného projektu je právě 
komunikace o představách a společná práce na projektovém 
záměru i na vlastní realizaci. Cílem projektu je také podpora 
budování komunity kolem školky. 

Návštěva zahrad
V únoru tohoto roku jsme absolvovali jednodenní exkurzi 
do třech již hotových zahrad školek v Praze a okolí, které 
byly Nadací Proměny podpořené. Byli jsme nadšeni. Nejen že na ta-
kové zahradě děti s pedagogy raději a déle tráví čas, ale navíc se 
tam i přirozeně mnoho naučí o přírodě, hmyzu, koloběhu roku, více 
zapojují hrubou i jemnou motoriku, taky se víc zablátí (sen každého 

rodiče…). V konečném důsledku jsou pak děti, které tráví v přírodě 
více času, zdravější a mají mezi sebou lepší vztahy.
Skvělé na takové zahradě též je, že nevyžaduje nutně jen herní prvky 
za desetitisíce korun, ale třeba úplně jednoduché typu „blátivá ku-

chyňka“, kterou mohou svépomocí 
z pár palet a starého dřezu vyrobit 
šikovní rodiče.
Momentálně čekáme na  výsled-
ky grantového řízení, ale práce 
na  projektu zahrady již začínají 
probíhat, protože na  něj vyčle-
nila peníze z rozpočtu také naše 
obec. Takže si pojďme držet palce, 
abychom byli podpořeni grantem 
a  také tímto vyzýváme všechny, 
kteří by se na  proměně zahrady 
naší školky chtěli jakkoliv podílet 
(radou, prací, know-how, penězi, 
materiálově), ozvěte se buď přímo 
ve  školce  anebo nám na  oshra-
distko@gmail.com. Budeme moc 
rádi.

Text: 
MARKÉTA ŠAFRÁNKOVÁ 

BEJKOVSKÁ
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CO JEŠTĚ CHYBÍ V BIKEPARKU?
Zima obvykle není období, ve kterém by se dalo v bikeparku pracovat. Hlína je buď za-
mrzlá, nebo rozbahněná a dny jsou krátké. Proto velmi vítáme příchod jara, který nám 
umožňuje v našem díle pokračovat.

Co už máme hotovo? Na podzim jsme do-
dělali velkou dřevěnou rampu, která je od té 
doby v  obležení dětí. Sestavili jsme i  dru-
hou, menší rampu, kterou jsme dostali da-
rem. Svařili jsme zábradlí na ocelový rozjezd 
a natřeli jej, takže je už hotový a připravený 

na  otevření pumptracku. Začali jsme také 
s prvními úpravami dráhy a stavbou malých 
skoků, které také budeme asfaltovat. Firma 
Volspol nám z Plzně bezplatně přivezla be-
tonové sloupy na osvětlení, za což velmi dě-
kujeme.

V tuhle chvíli čekáme na povolení ke stav-
bě sloupů a  řešíme připojení elektrického 
proudu od  obce, abychom mohli nainsta- 
lovat osvětlení. Čeká nás hodně práce 
na pumptracku, jako je vykopání trativodů 
na dešťovou vodu, s čímž nám jako vždy bez-
platně pomůže firma Zemní práce Neužil. 
Poté nás čeká pokrytí povrchu pumptracku 
vrstvou drtě, na kterou budeme pokládat as-
falt. Seznam úkonů, které nás čekají:

• odhlučnění rampy
• stavba betonových sloupů pro osvět-

lení
• instalace kabelů a reflektorů
• odvodnění okolí pumptracku
• stavební úpravy pumptracku a  ma-

lých skoků
• pokrytí povrchu pumptracku a  ma-

lých skoků asfaltovou drtí
• asfaltování pumptracku a plácku pro 

basketbal
• zatravnění volných ploch a  úpravy 

okolí

Asfaltování plánujeme na  přelom dubna 
a května, pak bude nutné ještě provést hod-
ně drobných prací a až teprve poté můžeme 
uvést pumptrack do  bezpečného provozu. 
Už teď je jisté, že asfaltování bude realizová-
no. Na náš transparentní účet jsme vybrali 
129  158 Kč, což by samo o  sobě nestačilo, 
i když je to velká pomoc. Od obce Hradištko 
jsme ale na letošek získali podporu ve výši 
180 000 Kč, a to už bude k asfaltování stačit. 

 

Doufáme, že zbylé finanční prostředky na 
kabeláž k osvětlení, odhlučnění rampy a za-
travnění volných ploch získáme sbírkou 
od veřejnosti a od sponzorů, se kterými mo-
mentálně jednáme. Chci poděkovat všem, 
kteří už přispěli a požádat o pomoc ty, kteří 
se o příspěvku ještě nerozhodli. Má to smysl 
a naše práce už teď, byť nedokončená, těší 

velké množství dětí. Přispívat můžete na náš 
transparentní účet číslo 5982624359/0800. 
Možná vás přesvědčí, že cena takového areá- 
lu by od profesionální firmy byla okolo 3 mi- 
lionů Kč. My to i  díky přispění sponzorů 
zvládneme za zhruba 400 000 Kč.

Text: FILIP ŠIMER, předseda sdruženíVelká rampa je neustále plná, a tak jsme rádi, že jsme dostali ještě jednu menší.

Na rozjezd jsme přidělali basketbalový koš  
a plácek před ním vyasfaltujeme.

Rozjezd před dokončením 
a velká rampa v pozadí.

Velká rampa po dokončení.



{ 22 }

{ SPOLKY }

PŘIŠLA ZIMA A S NÍ POŽÁRY CHAT A SILNÝ VÍTR
Na konci léta jsme se podivovali, že nejezdíme téměř k žádným požárům, ale spíš jen 
k technickým zásahům. Nicméně letošní zima nás rychle přesvědčila o tom, že požáry 
nevymizely a  že je třeba se na  ně stále velice důsledně připravovat, protože některé 
nám opravdu daly zabrat.

Během zimy vyjela naše jednotka celkem čtr-
náctkrát. V pěti případech se přitom jednalo 
právě o  požáry. K  prvnímu došlo 11. října 
na Masečíně, kdy byla zraněna jedna osoba 
a musela být transportována do nemocnice 
vrtulníkem. K dalšímu požáru jsme vyrazili 13. 
listopadu do Štěchovic, kde začalo hořet v jed-
nom z bytů ve vícepodlažní budově. Následoval 
požár boudy na nářadí 5. prosince na Masečíně 
a těsně před koncem roku, konkrétně 28. pro-
since, došlo k požáru chaty v Pikovicích, a to 
v poměrně nepřístupném terénu, takže jsme 
museli natáhnout více než 300 metrů hadicové-
ho vedení. Bohužel tato chata kompletně sho-
řela. Podobný osud potkal i další chatu, která 
vzplála 10. února v Hradištku. V jejím případě 
se požár rozšířil i  do  nejbližšího okolního 
porostu. Téměř ve všech uvedených případech 
požárů se jednalo o poměrně fyzicky náročné 
a několikahodinové zásahy, které v mnohých 
ohledech prověřily naši připravenost takové 
mimořádné události zvládat. 

Likvidace polomů
Dalším častým druhem zásahu v uplynulém 
období bylo odstraňování spadlých stromů, 
k nimž jsme vyjeli také celkem pětkrát, a to 
zejména ve dnech 18. a 19. února, kdy naši 
republiku sužoval opravdu silný nárazový 
vítr. 
Nebývalé mediální pozornosti (zejména 
na sociálních sítích) se pak dočkal zásah, kte-
rý jsme absolvovali 19. listopadu a při němž 
jsme ve spolupráci s Policií ČR transportovali 

dva zubožené psy z jedné chaty na Posázav-
ské stezce k veterinární sanitce.

Ubyly nehody
Ve vztahu k zimnímu období je též zajíma-
vé, že jak náhle přibylo požárů, tak téměř 
vymizely dopravní nehody. K tomuto typu 
události jsme byli vysláni pouze jednou, a to 
20. října do Davle. Přitom právě dopravní ne-
hody představovaly ještě nedávno náš nejčas-
tější druh zásahu.
Zbývající výjezdy se týkaly likvidace nebez-

pečných látek uniklých na pozemní komu-
nikaci (14. února) a planý poplach týkající 
se požáru zahradního porostu v Pikovicích, 
žádný jsme však nenašli (18. ledna). 
Výše uvedené zásahy pro nás současně zna-

menaly hodiny a hodiny práce, které jsme 
museli věnovat údržbě vybavení, neboť vše, 
co je použito při několikahodinovém zásahu 
u požáru, vyžaduje následnou péči (očištění, 
umytí apod.). Přesto jsme si dokázali najít 
čas i na nezbytný výcvik, např. zdokonale-
ní našich dovedností při práci s motorovou 
pilou, což se s ohledem na následné zásahy 
zahrnující likvidaci spadlých stromů ukázalo 
jako poměrně prozíravé. 

Text a foto: ZDENĚK PROŠEK

POMOC UKRAJINSKÝM HASIČŮM
Události na Ukrajině zasáhly určitě nejed-
noho z nás. I my, hasiči z Hradištka a Pi-
kovic, jsme se zatajeným 
dechem sledovali záběry 
ukrajinských hasičů, jak 
se snaží uhasit požáry způ-
sobené bombardováním 
a  poskytnout pomoc li-
dem, jejichž životy a zdra-
ví jsou v ohrožení. Připo-
jili jsme se tedy ke sbírce 
hasičského vybavení, kte-
ré se na  Ukrajině začíná 
stávat silně nedostatko-
vým. V našich hasičských 
zbrojnicích v  Hradištku 
a  Pikovicích jsme shro-
máždili vše, co můžeme 
momentálně postrádat, 

a se souhlasem obecního úřadu (kterému 
patří velký dík za podporu našich snah po-

moci kolegům v  těžké situaci) to odvezli 
na sběrné místo v Mníšku pod Brdy, odkud 

bylo vše odvezeno na Ukraji-
nu. Celkem jsme ukrajinským 
hasičům věnovali 5 hadic B, 7 
hadic C, 3 proudnice, 3 pře-
chodky C/B, 2 rozdělovače, 
5 helem, 2 páry bot, součás-
ti zásahových obleků, nějaké 
osobní ochranné prostředky, 
a  dokonce vyprošťovací za-
řízení. Doufáme, že alespoň 
to málo, co jsme schopni po-
strádat, pomůže ukrajinským 
hasičům v  jejich nelehkém 
boji s  následky válečného 
konfliktu. 

Text a foto: 
ZDENĚK PROŠEK
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MIKULÁŠ A MASOPUST PO ROČNÍ ODMLCE
Situace ohledně pandemie nemoci covid-19 dlouho nedovolovala jakékoliv setkávání 
většího počtu lidí, a tak jakmile to bylo alespoň trochu možné, snažili jsme se v Pikovi-
cích uspořádat tradiční akce pro veřejnost, i když to zpočátku znamenalo přizpůsobit se 
vládním opatřením.

První takovou akcí se stala mikulášská be-
sídka pro děti, kterou v Pikovicích pořádáme 
již dlouhou řadu let a která se poprvé v roce 
2020 z  výše uvedených důvodů nemohla 
uskutečnit. V roce 2021 již besídka proběh-
nout mohla, ale byla pojata jako „mikulášská 
stezka“, na jejímž konci čekal mikuláš, čert 
a anděl i s nějakými těmi dobrotami, aby se 
eliminovalo setkání desítek dětí a dospělých 
v sále restaurace U Dolejších, kde se jinak 
besídka obvykle konávala. Nicméně i  přes 
změnu formátu sklidila besídka u  dětí 
úspěch.  
Druhou akcí byl pikovický masopust, který 
se konal v sobotu 26. února a začínal před 
hasičskou zbrojnicí v  Pikovicích, kde se 
shromáždil průvod masek (letos obzvlášť 
vydařených zejména u dětí, ale ani dospělí se 
nenechali zahanbit), který vyrazil na svou ces-
tu Pikovicemi. Jelikož byl průvod koncipován 
jako určitá pouť pandemií, třikrát se zastavo-
valo u „mobilních očkovacích center“, kde se 
provádělo „očkování“ vybranými nápoji. Ten, 
kdo absolvoval všechny tři dávky, byl na kon-

ci průvodu odměněn speciálním očkovacím 
certifikátem. Kromě toho se museli účastníci 
průvodu podřizovat vyhlašovaným proti- 
epidemiologickým opatřením, která byla 
místy trochu bláznivá, až nesmyslná. Když 
jsme se vrátili k hasičské zbrojnici, vyhlásili 

jsme nejlepší masky a krále masopustu, kte-
rým se stal ten, kdo nejrychleji absolvoval 
speciální překážkovou dráhu, kdy se jednot-
liví závodníci museli dostat na tajnou party 
k  britskému premiérovi a  překonat celou 
řadu překážek, které s sebou přinesl vyhláše-
ný lockdown. Jsme moc rádi, že na pikovický 
masopust dorazilo tolik lidí, a doufáme, že se 
dobře bavili.

Text: HASIČI Z SDH PIKOVICE, 
foto: Radek Křivánek

VOLNOČASOVÝ PARK U VLTAVY ROSTE
Spolek Jdeseven, z.s. svojí činností zajišťuje nejen údrž-
bu, ale zejména rozvoj této hezké části naší obce. V loň-
ském roce se zde podařily realizovat drobné dětské herní 
prvky, jako například houpací koník či vahadlová hou-
pačka. Dále jsme vysadili další javory, duby či popínavé 
keře skalníku. Vzniklo také zajímavé posezení s vyvýše-

ným kruhovým stolkem a čtyřmi barovými stoličkami.

Pomocí finanční podpory obce Hradištko bu-
dou v parku na jaře doplněny prvky mobiliá-
ře, např. piknikový stůl s lavicemi, odpadkový 
koš či lavice okolo stromu. Věříme, že pro ve-
řejnost bude též velmi zajímavé umístění stol-
ku s vypálenou šachovnicí pro partii šachu či 
dámy na čerstvém vzduchu. Ve spolupráci se 
státním podnikem Povodí Vltavy byla v par-
ku umístěna environmentální tabule s odka-
zem na blízké vodní dílo Štěchovice.

Další plány
Na dobré cestě je též další projekt naplánova-
ný na letošní rok, který bude spolufinanco-
ván z obecního rozpočtu. Jedná se o terénní 
nerezovou klouzačku, která se se svojí dél-
kou přesahující pět metrů jistě zařadí mezi 
nejdelší v okolí. Také jsme zažádali o grant 
z Nadace ČEZ, ze kterého bychom rádi re-
alizovali malý turistický altán, jenž bude 
umístěn u parkoviště za řeznictvím.
Velký podíl na rozvoji parku mají také místní 
firmy jako například Bestfores, Navika nebo 
Zemní práce Neužil. Naší největší společnou 

motivací jsou kladné ohlasy veřejnosti, a také 
veselé a hrající si děti. 
Chtěli bychom, aby v parku vznikl prostor 
pro smysluplné trávení volného času s rodi-
nou a přáteli. Aby naše aktivity pro vás mohly 
být dalším důvodem říct si „jde se ven“.

Text a foto: MIROSLAV TRHLÍK

V PIKOVICÍCH BYL ZALOŽEN 
KOLEKTIV MALÝCH HASIČŮ

V září 2021 se výbor SDH Pikovice usnesl, 
že založí kolektiv malých hasičů. Od října 
se scházíme jednou za 14 dní (v zimních 
měsících se schůzky konaly podle aktu-
ální pandemické situace) a  počet dětí se 
postupně rozrůstá, v současné době máme 
přihlášených 17 členů a stále se hlásí další. 

Ovšem aby bylo vůbec možné kolektiv ma-
lých hasičů vést, byli dva členové SDH Piko-
vice vysláni na školení vedoucích mládeže, 
který úspěšně absolvovali, takže nyní náš 
sbor splňuje všechny podmínky vyžado-
vané pro zřízení takového kroužku. Pokud 
jde o program jednotlivých schůzek, je naší 

snahou učit děti nejen hasičskou 
problematiku, ale i  celou řadu 
dalších věcí, které uplatní v běž-
ném životě, jako například zásady 
bezpečného chování na internetu. 
Ovšem jsou to právě hasičská té-
mata, která se obvykle setkávají 
s největším zájmem.

Text: 
HASIČI Z SDH PIKOVICE, 

foto: Zdeněk Prošek
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{ TIP NA VÝLET }

MAGICKÉ MÍSTO CHVOJEN
Pokud vás láká navštívit místo, kde načerpáte pozitivní energii, vyrazte na  Chvojen. 
Tento vrch si pro svůj život vybrali už Keltové, křesťané tu postavili kostelík, který je 
viditelný široko daleko a slouží jako orientační bod více než nedaleký zámek Konopiště. 
Na  výlet můžete vyrazit autobusem č. 438 
přímo z  Hradištka do  zastávky Václavice, 
Vatěkov. Odsud se vydejte po cyklotrase č. 
0063 směrem ke zřícenině hradu Kožlí. Cesta 
vede nejprve po nikterak frekventované silni-
ci, poté se zanořuje do lesa. Nenáročný úsek 
v délce 1,5 km podél meandrů Janovického 
potoka vás přivede ke krásně opravenému 
mlýnu a zanedlouho i ke  strmému skalní-
mu ostrohu, kde se dochovaly zbytky hradu 
Kožlí. Ten byl postaven kolem roku 1300 
a jako první majitel se uvádí Ctibor z Kožlí. 
Od roku 1500 byl už opuštěný, ale ještě ve 20. 
století se zachovalým zdivem. Poslední zbyt-
ky hradebních zdí se zřítily v roce 1999. 
Dále pokračujte po červené turistické značce 
2,5 km na rozcestí Chvojen a odsud po žluté 
1 km až ke kostelu sv. Filipa a Jakuba. Cestou 
minete barokní hospodářský dvůr Chvojen 
a pak už budete stoupat podél ovocných sadů 
k magickému místu, které si pro své sídlo vy-

brali už před 2 500 lety Keltové. K nalezení 
jsou i  pozůstatky po  slovanském hradišti 
v podobě, jaké známe třeba ze Sekanky.
Pozdně románský kostel s  novogotickými 
prvky pochází z roku 1217. V letech 1904 – 
1905 byl kostel pod vedením Josefa Mockera 
upravován jako rodinná hrobka arcivévody 
Františka Ferdinanda d´Este, který sem jezdil 
z Konopiště na pravidelné bohosluž-
by. Pozoruhodné jsou fresky, pře-
devším Ptolemaiův model sluneční 
soustavy, který zachycuje představu 
lidí o podobě vesmíru ve 14. století. 
Freska s takovýmto námětem vyob-
razená v  interiéru kostela je velkou 
raritou. Za pozornost stojí i podoba 
pekelné nestvůry Leviathana. Dlažba 
pochází z dílny ostrovského kláštera 
u Davle. 
Z místa nespěchejte, dopřejte si čas 
na krátký odpočinek či meditaci. Po-

kud potřebujete aspoň na chvíli zapomenout 
na každodenní starosti, je Chvojen tím pra-
vým místem.
Kam zamíříte dále, necháme už na vás. Nabí-
zí se procházka na Konopiště, kde si můžete 
kromě zámku prohlédnout také park, dvě na-
učné stezky, oboru s lesní zvěří nebo muze-
um motocyklů. A pro zpáteční cestu využijte 
opět autobus č. 438.

Text: LUCIE HAŠKOVÁ

HRADIŠTKO 
V APLIKACI  

NA KOLE 
 I PĚŠKY

Pokud máte rádi výlety pěšky nebo na kole, 
můžete při hledání atraktivních turistických 
cílů využít mobilní aplikaci „Na kole i pěšky“. 
Stejně tak turisté mířící do naší obce si v apli-
kaci nově mohou vyhledat místní turistické 
trasy a cyklostezky. Dozví se, jaká zajímavá 
místa u nás mohou navštívit – tzv. body zá-
jmu. Mezi ně jsme zařadili zámek, pozůstat-
ky po  středověkém městečku na  Sekance, 
vrch Medník včetně nejstarší naučné stezky, 
technickou památku most Dr. E. Beneše, Po-
sázavskou stezku a  naučnou stezku Vystě-
hované Hradištko.
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{ Z PŘÍRODY }

TAJEMNÝ BARVÍNEK
Můj bývalý spolupracovník a přítel lesa, Jenda, mne pochválil návrhem, abych napsal 
něco o barvínku. Tak pochválený předkládám výsledek mého pátrání po brčálu.

Barvínek, též nazývaný brčál, roste obvyk-
le v celých porostech v  lesích a křovinách. 
Má několik metrů dlouhý oddenek s  uzli-
nami. Když se rozhodne množit vegetativ-
ně, vypustí z nich kořeny. Když to chce ale 
na  jaře zkusit pohlavně, vyroste z nich cca 
20–30 cm vysoká lodyha s modrofialovými 
květy na dlouhé stopce. Korunní cípy kvě-
tů jsou nesouměrné a stočeny doleva. Plod 

je měchýřek s hnědavými semeny. Kožovité 
listy vydrží mráz, a tak je rostlina celoročně 
zelená. Domovem je Středozemí a  dnes je 
rozšířen v jižní a střední Evropě, v Malé Asii 
a na Kavkaze. 

Původ pojmenování
Slovo brčál zavedl do češtiny J. S. Presl (1791-
1849), poslanec Říšského parlamentu, lé-
kař a  profesor všeobecných dějin přírody 
a technologie, ze slovinského výrazu brščel 
(břečťan). Výskyt slova je však doložen již 
od středověku a souvisí se starším bruščiti 
se – zelenat se. Linné (1707-1778) jej po-
jmenoval Vinca minor z latinského pervinca, 
nebo od  vincire = poutat, vázat (snad pro 
tuhé stonky), nebo vincere = vítězit (snad 
pro léčebné účinky a neopadavé zelené listy). 
Ve slovenštině se jmenuje zimozeleň menší, 
případně barvienok, v němčině je to kleines 
Immergrün, v italštině a španělštině pervinca, 
anglicky periwinkle. Staročeština jej zná jako 
barvienek. Plínius, římský válečník a filozof, 
na  začátku našeho kalendáře jej jmenoval 
vincapervinca. Ve svém díle Herbář neboli 
Bylinář Petr Ondřej Matthioli (1501-1577) 
uvádí: „Poněvadž se po zemi plazí a na způ-
sob provazu všechno v sousedství přemáhá 
– ničí, přezdívá se mu Vinca pervinca.“
Brčál je rostlinou tajemnou. Obrůstá rybní-
ček Brčálník. Rákosníček o tom může hodně 

vyprávět. I vypráví, jak to v tom Brčálníku 
bublá za setmění a dějí se tam divné čáry. Ale 
nejen v pohádce. Tato rostlina i v lidské spo-
lečnosti sloužila k čarování a zároveň chráni-
la proti čárům. Věstila svatby i smrt, zaplétala 
se do věnců svatebních i pohřebních. Brčál 
má v nápoji lásky zesilovat vášeň. Bohužel 
návod na poskytování uvedených služeb ne-
mohu poskytnout. 

Využití v léčitelství
Barvínek menší je prastarý léčeb-
ný prostředek stejně jako u nás ne-
rostoucí barvínek větší. Starověcí 
lékaři označovali oba druhy jako 
klematis. Ordinovali je při úporných 
průjmech. Doporučovali žvýkat lis-
ty a stonky při bolení zubů. Lidové 
léčitelství používá tyto rostliny jako 
prostředky posilující tvorbu mléka 
při kojení, na snížení krevního tla-
ku a hladiny cukru i u řady dalších 
zdravotních potíží. Ve formě nálevu 
pomáhá při krvácení nosu nebo při 
silné menstruaci. Pozitivně působí 
při léčbě zánětů sliznice dutiny úst-
ní, při zánětu průdušek a plic. Nať se 

sbírá od června do července, rychle se usuší 
ve stínu. Dobře usušená droga je bez pachu, 
nahořklé chuti. Při větší konzumaci mohou 
obsažené alkaloidy způsobit otravu. Popína-
vá krásná rostlina známá dnes pod jménem 
Clematis, nemá kromě popínavosti a kráse 
s barvínkem nic společného.
Barvínek obsahuje na 40 alkaloidů a mno-
ho dalších farmakologicky účinných látek. 
Za zmínku stojí, že podobné vlastnosti má 
i  příbuzná himálajská rostlina Rauwol-

fia serpentina, z  níž se vyrábějí léky proti 
vysokému krevnímu tlaku, alkaloid vinka-
min způsobuje snížení vysokého krevního 
tlaku. Vinkaleukoblastin potlačuje růst a ak-
tivitu nádorových buněk. Barvínek menší má 
význam v homeopatii.
V České republice je barvínek běžně pěsto-
ván jako stínomilná a půdopokryvná trvalka 
v zahradách a na hřbitovech. Na slunných 
a  sušších místech roste skromněji a  mívá 
i menší, drobnější vzrůst. Ale zase bohatěji 
kvete zhruba v  květnu a  červnu modrými 
kvítky. Ty se na rostlině objevují až do září. 
Pěstovaný barvínek existuje v různých odrů-
dách, s různou velikostí listů i barvami květů. 
Existují v růžové, bílé i fialové variantě. Často 
zplaňuje. Bělokvětému se říká „Alba“, červe-
nokvětý „Rubra“, kultivar „Variegata“ má kré-
mové okraje listů a barvínek „Maculata“ má 
okraj listů žlutý. 

Text: VLADIMÍR GLASNÁK, 
foto: pixabay.com
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{ NAPSALI JSTE NÁM }

STAROSTI A TRÁPENÍ 
S CIZÍMI KOČKAMI 

A KOŤATY
Žili jsme na Hradištku několik let v klidu. Naši kočku, která k nám 
odněkud přišla, jsme dali vykastrovat a je to náš miláček. Ovšem 
zodpovědnost není vlastní všem lidem. 

Naproti nám bydlí rodina, která si kromě dvou koček pořídila ještě tři 
vlčáky. Jak to dopadlo? V loňském roce se jejich kočky přestěhovaly 
k nám, není divu, že se vedle vlčáků necítí bezpečně. Jedna se k nám 
nastěhovala a lezla mi v noci do postele. Pouštěla jsem ji oknem ven, 
ovšem škrábala na okno i na dveře, a tak jsem měla o „zábavu“ po-
staráno. 
Když však od sousedů přišla další kočka i se třemi koťaty, to už jsem 
brala jako nehoráznost a nezodpovědnost. Koťata přišla už jako dvou-
měsíční a všechna se usídlila u nás na terásce ve vystlaném domečku. 
Její majitelce jsem domlouvala, aby dala kočku vykastrovat. Koťata 
prý zamordují nebo rozdají. Vzala jsem tedy tři koťata v domečku 
a dala sousedům na zídku, aby se o ně tedy postarali. Výsledkem bylo 
to, že soused hodil domeček s koťaty k nám přes plot s tím, že na mě 
pustí jejich vlčáka.
Volala jsem paní starostce, ta to ovšem není schopna řešit. Kdo tedy? 
Tak to zase zůstává na nevinných, hodných a tedy „hloupých“ lidech. 
Mám po kočkách házet kameny, nechat je běhat hladové a zmrzlé, 
dokud bez pomoci neuhynou?! Tito sousedé jsou schopni tvrdit, že 
jsme jim kočky sebrali. Toto vše mi bere životní pohodu a čas, který 
chci trávit jinak. 
Děkuji za pochopení a účast.

EVA KRÁTKÁ 

UKLIĎME HRADIŠTKO 
PO PEJSKAŘÍCH

Ukliďme Hradištko! 
Ukliďme Česko! 
Ukliďme svět! 

A já dodávám: Ukliďme Hradištko po pejskařích! A parafrází 
anglického přísloví: Love My Dog, Love Me s překladem do 
češtiny: Miluj pejskaře a uklízej po něm!

Na internetu je spoustu informací a také zpráv, ale praktické rady 
pouze dvě:

• kontrolovat a kontrolovat a kontrolovat 
• a uklízet a uklízet a uklízet

Na Hradištku jsou k tomu (mimo vlastních pejskařů) určeni zřej-
mě v obou případech pouze níže uvedení:

VI.
Odpovědnost za čistotu v obci

čl. 7
1) Za čistotu veřejných prostranství a veřejných zařízení odpo-

vídají zaměstnanci, kteří jsou k tomuto účelu s obcí vázáni 
pracovní smlouvou.

2) Odpovědní zaměstnanci uvedení v čl. 1) jsou povinni zejména:
• zabezpečit prostředky pro zajištění čistoty veřejného pro-

stranství a veřejných zařízení

• soustavně dohlížet na udržování čistoty veřejného pro-
stranství a veřejných zařízení

• opatřit dostatečný počet odpadkových košů pro veřejná 
prostranství a veřejná zařízení

• vhodně je rozmisťovat a dbát o jejich pravidelné 

vyprazdňování a údržbu

• zajišťovat pravidelnou údržbu veřejné zeleně

• čištění veřejných prostranství a veřejných zařízení zajiš-
ťovat tak, aby jejich uživatelé byli co nejméně obtěžováni

Ale pomoci může i občasné připomenutí, že po psech je potřeba 
hned uklízet a že ve veřejném prostoru se volně pohybují nejen 
psi, ale i děti. 

LUBOMÍR MIZERA

KLUB RADOSTI NA ZÁVISTI
Dětský klub na začátku vesnice Závist vznikl v roce 2021 a jeho 
hlavním poznávacím znamením je velká ohrada a  stádo sedmi 
koní a dvou poníků. 
Klub sdružuje milovníky koní, jezdeckého sportu a přírody. Děti 
od čtyř let se učí nejen jezdectví, ale také péči, která ke koním neod-
myslitelně patří. Kromě pravidelných výukových lekcí pořádá klub 
nejrůznější akce pro všechny děti z okolí, mezi něž patří mikulášská 
s koňmi nebo dětský den, který se bude konat 1. června od 14 hodin 
v prostorách koňské ohrady. V letních a podzimních měsících po-
řádá klub příměstské tábory, které jsou určeny pro děti od 3 do 15 
let. V rámci jednotlivých turnusů se děti mohou těšit na vyjížďky, 
jezdecký výcvik, palačinkovou párty, bojovku, a hlavně plno legrace. 
V plánu je také otevření malé školky. Veškeré informace pro případ-
né zájemce můžete získat na facebookových stránkách Koníci Závist 
nebo na kone.zavist@gmail.com.

Text: MONIKA TRHLÍKOVÁ

KALENDÁRIUM
• sobota 28. května 2022 od 14 hodin, zámecká zahrada  

– DĚTSKÝ DEN 

• 3. června – 11. září 2022,  
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy  
– výstava HURÁ LÉTO aneb JAK JSME JEZDÍVALI  
NA PRÁZDNINY V 60. – 80. LETECH 20. STOLETÍ.

• 15. – 19. června 2022, náves  
– HRADIŠTSKÁ POUŤ

• sobota 18. června 2022 od 19 hodin,  
areál SDH Hradištko  
– HASIČSKÁ ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM

• sobota 2. července 2022 od 12 hodin, Třebsín  
– hudební festival TŘEBSÍNSKÉ ZVONĚNÍ

• sobota 6. srpna 2022 od 11 hodin,  
chráněné bydlení Slapy  
– CIHLAFEST 

• 12. – 13. srpna 2022, statek Všetice  
– hudební festival KRÁSNÝ ZTRÁTY

• sobota 20. srpna 2022, areál sokolovny Netvořice  
– koncert kapely KEKS

• sobota 10. září 2022 od 11 hodin, tábořiště Pikovice  
– TRAMPSKÉ PIKOVICE
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{ INZERCE }

ODPOLEDNÍ PROGRAM 1400 – 1800

 SKUPINA MYŠ & MAŠ – PRO DĚTI – 1400 – 1600

 V PAUZÁCH VYSTOUPENÍ MÍSTNÍCH TANEČNÍKŮ A TANEČNIC
 AKORDEONOVÝ KONCERT – BOHUSLAV JEŽEK – 1600 – 1800

 V PAUZÁCH VYSTOUPENÍ MÍSTNÍCH TANEČNÍKŮ A TANEČNIC

15. -19. června 2022
18. 6. AREÁL HASIČSKÉ ZBROJNICE

OBEC HRADIŠTKO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

 – 1800

V PAUZÁCH VYSTOUPENÍ MÍSTNÍCH TANEČNÍKŮ A TANEČNIC

V PAUZÁCH VYSTOUPENÍ MÍSTNÍCH TANEČNÍKŮ A TANEČNICV PAUZÁCH VYSTOUPENÍ MÍSTNÍCH TANEČNÍKŮ A TANEČNIC

PIVO BUDEME TOČIT I DO VAŠICH PŘINESENÝCH SKLENIC
OBČERSTVENÍ ZAJISTÍ PO CELOU SOBOTU HASIČI




HRADIŠTSKOU POUŤ
V CENTRU OBCE  LUNAPARK TŘÍŠKA – POUŤOVÉ ATRAKCE




HASIČSKÁ ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM
1900 – 0300  VSTUPNÉ 190 Kč

BIG ROCK – 1900 00

00

s o b o t n í  p o u ť o v ý  p r o g r a m    

HASIČI, SLOVAN A MYSLIVCI HRADIŠTKO
POŘÁDAJ Í  SPOLEČNOU  AKC I

DĚTSKÝ DEN
28. KVĚTNA 2022
V ZAHRADĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE

SOUTĚŽE  P RO  DĚT I  -  SKÁKAC Í  H RAD  -  OPÉKÁN Í  BUŘ TŮ

PIVO-LIMO-BUŘTY A DALŠÍ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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1400 -1700
hodin

V ZAHRADĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE
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hodin
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Kamenná prodejna v Praze 4 
a internetový obchod

Mražené maso pro psy

Hračky

Přírodní doplňky

Vodítka a obojky s ID

Granule a pamlsky

Další sortiment

Kamenná prodejna v Praze 4 
a internetový obchod

Mražené maso pro psy

Hračky

Přírodní doplňky

Vodítka a obojky s ID

Granule a pamlsky

Další sortiment
Poptejte u nás vaši oblíbenou 
značku granulí.

www.richbarf.cz
richbarf@seznam.cz Tel.: 724 702 875
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JISTOTA 
KARIÉRNÍ RŮST
STABILITA 

Požadavky pro přijetí:
• občanství České republiky
• věk nad 18 let
• vzdělání středoškolské

s maturitou a vyšší
• fyzická, zdravotní 

a osobnostní způsobilost
• bezúhonnost

150 000 Kč
náborový příspěvek

nabor.stredocesi@pcr.cz
tel.: 606 830 259

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE



DEPILACE VOSKEM

NEBO

CUKROVOU PASTOU

SVITLANA
STAŠKOVÁ
Tel.: 608 970 037

PRACOVNÍ DOBA:
NA OBJEDNÁNÍ

5 v 1

NADEJE 485
HRADIŠTKO
RAJCHARDOV

NADEJE 485
HRADIŠTKO
RAJCHARDOV



Servis:
• Provádíme kompletní servis zahradních a stavebních strojů.
• Od benzínových po elektrické až k akumulátorovým.
• Zahradní stroje: sekačky i robotické, traktory, řetězové pily,
• vertikutátory, drtiče štěpky, plotostřihy, fukary, křovinořezy.
• Provádíme kompletní servis stroje.
• Výměna oleje, broušení nože a řetězu. 
• Prodej zahradní techniky a nářadí.

Zahradnické práce a údržba:
• Provádíme údržbu zeleně: sekání trávníku, střihání živého plotu,
• prořez ovocných stromů, rizikové kácení, výškové práce,
• ošetření stromů, instalace robotických sekaček.
• Příprava zahrady na založení trávníku, pokládku kobercového trávníku.
• Provzdušnění starších trávníků, odstranění mechu, hrabání listí, štípání• Provzdušnění starších trávníků, odstranění mechu, hrabání listí, štípání

Po-Pá 8:00-17:00
So-Ne Zavřeno

Po-Pá 8:00-20:00
So-Ne
Po tel. domluvě

Zahradnické práce:
Tel: 602 444 240

Prodejnu a servis najdete na adrese:
Jílové u Prahy-Radlík, K Cihelně 165
Tel: 723 905 614


