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Rozhovor
s manžely Kučerovými
Novinky v novém
školním roce

Skvělý úspěch zaznamenal místní rokenrolový klub na Mistrovství ČR. V kategorii žáci zvítězil pár Antonín Fišer a Laura
Papiežová. Kdo bodoval v kategorii juniorů, se dozvíte na str. 6.

Dne 28. května se uskutečnilo ve společenském sále ČMSCH odložené setkání jubilantů. Jména těch, kteří oslavili v loňském
roce životní jubileum, najdete na str. 15.

Aneta Krásová a Martin Fried získali tři tituly na mistrovských
šampionátech v kategorii do 21 let (dvakrát 1. místo za standardní tance a 10 tanců, 2. místo za latinsko-americké tance).

V mateřské škole se odehrála zahradní slavnost spojená s rozloučením s předškoláky. Jejím tématem byla zahrada, děti i rodiče se mohli dozvědět o nápadech a plánech na její proměnu.

Projekt na asfaltování pumptracku, který získal velkou finanční
podporu veřejnosti, se dočkal realizace. Více o tom, co bikepark
na Brunšově ještě čeká, se dočtete na str. 19.

Tropické teploty provázely letošní hradištskou pouť. Večerní zábavu v areálu hasičské zbrojnice navštívilo na 400 návštěvníků,
kteří se bavili až do pozdních nočních hodin.

Poslední den školy se místní děti dočkaly slavnostního otevření nového dětského hřiště, které je umístěné za zámeckou zdí.
Hřiště je plánováno jako součást budoucího zámeckého parku.

Dne 1. září proběhlo na školní zahradě stužkování 27 prvňáčků. Šťastný start do nové životní etapy jim popřál ředitel školy
Ondřej Hynek a starostka obce Radka Svobodová.

{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

září bývá v mnohém přelomovější než první leden. Děti vstupují do nové životní etapy s nástupem do školky, první třídy
nebo na střední školu. Někdo
mění pracoviště a jiný vstupuje
do manželství. Na podzim řešíme aktivity pro náš volný čas,
kterým se chceme v následujících měsících věnovat. Konají
se komunální volby, které rozhodnou, kdo se stane členem
zastupitelstva pro následující
čtyři roky.
Když se moje nejmladší dcera
v červnu dozvěděla, že bude
mít od září novou třídní učitelku, kterou měla několik let
její starší sestřenice, dočkala
se od ní cenné rady: „Musíš
si u ní udělat dobrou pověst.“
Od té doby mám tuto větu často na mysli a přemýšlím nad
tím, jak dobrá pověst vůbec
vzniká. Jeden můj známý má
pověst cholerika, ale já ho vnímám jako klidného a ochotného člověka. Jiná známá je prý
nepříjemně zvědavá, ale mně
připadá přímá a nebojí se ptát
na věci, o kterých jiní raději
mlčí. To, zda máme dobrou
pověst, ovlivníme z velké části
sami, ale do velké míry ji určuje i to, co o nás říkají druzí. A naopak, děláme si názor
na ostatní na základě toho, co
jsme o nich slyšeli, nebo na základě vlastní zkušenosti?
Pověst může mít i samotná
obec. Před časem jsem se setkala s názorem, že se u nás nic
neděje, žádné možnosti sportu
a jiných kroužků pro děti. Slyšela jsem to z mnoha stran
a šířilo se to jako lavina. A tak
jsem se rozhodla tento názor
vyvrátit a v tématu čísla dala
prostor těm, kteří v této oblasti
dělají naší obci dobrou pověst.
A že máme být na co hrdí.
LUCIE HAŠKOVÁ

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY

y Proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště v centru
obce. Projekt hřiště byl nominován do soutěže Komunální projekt roku, jejíž výsledky budou známy až
po uzávěrce tohoto Zpravodaje.
y Do mateřské školy nově nastoupilo 19 dětí, z důvodu nedostatečné kapacity nebylo přijato 5 spádových
dětí starších tří let.
y Na Nadaci ČEZ byla podána žádost o dotaci na dosadbu lip v centru obce v ulici Pikovická a její poskytnutí bylo schváleno.
y Byl založen nový spořicí účet u České spořitelny, kam
byly převedeny volné finanční prostředky obce.
y Byla vypracována koncepce území V Klících (plocha mezi Rajchardovem a Hradištkem) se záměrem
umístění objektu maloobchodního prodeje.
y Byly objednány nové ukazatele rychlosti vozidel, stávající nebylo už možné opravit.
y Bylo vydáno stavební povolení na vybudování zvýšeného přechodu pro chodce nad školou, včetně navazujících chodníků a místa pro vysazení dětí (K+R).
y Dotaci na opravu komunikace Okružní obec nezískala. Z důvodu výrazného převisu žádostí se umístila na pozici náhradníka. Cesty vymleté přívalovými
dešti byly vyspraveny recyklátem, ulice Zelená byla
navíc ošetřena asfaltovým prostřikem.

y Proběhlo výběrové řízení na výměnu střešní krytiny
na budově MŠ, oprava bude zahájena po dodání materiálu od výrobce.
y Proběhlo veřejné projednání 6. změny územního
plánu.
y Proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci vodovodu
v ulicích Na Ovčičkách a ve Šlemínské a byla zahájena realizace.
y Výběrové řízení na stavbu vodovodu a kanalizace Na
Holém kopci bylo zrušeno z důvodu výrazně vyšší
cenové nabídky oproti předpokládané ceně.
y Byl zadán projekt na řešení dopravy a povrchové
skladby parkovacích ploch v Pikovicích zahrnující
i autobusové zastávky a projekt na umístění přechodu
pro chodce u křižovatky ulic Benešovská a Šlemínská.
y Ve spolupráci s policií ČR byl řešen nárůst trestních
činů a vandalismu. Byla vypsaná odměna 5 000 Kč
za poskytnutí informace vedoucí k zjištění totožnosti
pachatelů.
y Byla podána žádost o dotaci na devítimístný dopravní automobil s vybavením pro zásahovou hasičskou
jednotku.
y Obec dostala darem reliéf sochy „Vzdor násilí“ akademického sochaře Josefa Vajceho, k vidění je v přízemí zámku.

Znáte dobře Hradištko?

Poznáte, v jaké části naší obce se nacházel rybník
zachycený na fotografii z roku 1937? Správnou
odpověď nám napište na redakce@hradistko.cz
nebo písemně na adresu Obecního úřadu Hradištko, a to nejpozději do 10. listopadu 2022.
Výherce obdrží Neučebnici ekonomie, kterou do
soutěže věnovala její autorka Lenka Farkačová.
Na minulém historickém snímku byla zachycena
plavecká osada Šlemín.
Gratulujeme výhercům
EVĚ a PAVLOVI PŠENIČKOVÝM.
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

Až se historikové budou jednou zajímat o dění v naší obci mezi roky 2018 a 2022, pravděpodobně nahlédnou do záznamů v obecní kronice. Její psaní bylo obnoveno po dlouhých padesáti letech. Připomeneme si ve stručnosti nejdůležitější záznamy a možná nás
překvapí, kolik jsme toho už stihli zapomenout.

Centrum obce v roce 2022. Foto Jiří Hýna.

V roce 2019 byla zahájena přístavba a nástavba staré budovy základní školy. Z toho
důvodu byly zrekonstruovány vnitřní prostory zámku, kam se na dobu dočasnou přestěhovaly tři třídy základní školy. Zámek tak
po několika letech chátrání opět ožil, začala
se znovu využívat obřadní síň pro konání
svateb a kulturních akcí, a nakonec se sem
zpátky přestěhoval i obecní úřad. Společenský sál, který obec spolu s dalšími budovami
a pozemky v centru vykoupila v roce 2018,
byl na dočasnou dobu využíván jako jídelna
pro ZŠ. Za hasičskou zbrojnicí byly vyčištěny bývalé zahrádky, prostor byl vyřezán,
zrekultivován a nově osetý trávou. Vznikla
tu veřejná zahrada s ohništěm, lavičkami
a posilovacími stroji. V prostoru mezi školkou a hasičskou zbrojnicí bylo vybudováno
nové dětské hřiště.
Největší investiční akcí celého období byla
výstavba tlakové kanalizace Nade Vsí, na kterou se napojilo 229 domácností. Lidé se museli potýkat s řadou uzavírek na místních
komunikacích a také s prašností, která byla
v období sucha extrémní. Byly vybudovány
další dvě části chodníku mezi Brunšovem
a Rajchardovem, a to v nejnebezpečnějších
úsecích. Byly osvětleny dva přechody – v ulici
Pikovická a u Pivovarského rybníka. Nového
asfaltového povrchu se dočkaly komunikace
K Sekance a Pod Holákem, celkem 3 500 m2.
Velkou proměnou prošel také obecní úřad.
Na podzim 2019 se po šesti letech přestěhoval z areálu ČMSCH zpět do zámku. Během
tří let se postupně obměnila část zaměstnanců. Byly rozšířeny úřední hodiny a zavedena
elektronická fakturace. Na webových stránkách obce byla spuštěna nová aplikace Můj
vodoměr pro elektronickou správu plateb,
geoportál GOBEC a rozklikávací rozpočet.

{

2

}

Jako další způsob informování občanů byla
založena facebooková stránka Hradištský
zpravodaj.
Realizovala se řada opatření na podporu třídění odpadů. V obci byly rozmístěny nové
kontejnery na drobný kovový odpad a kontejnery na textil. Ve sběrném dvoře, který
byl rozšířen, se začal třídit polystyren a byl
pořízen lis na papír. Občané dostali zdarma
tašky na tříděný odpad.
Od března 2020 bylo veškeré dění ovlivněno
pandemií covid-19. Nouzový stav, zákaz sportovních, kulturních a společenských akcí, uzavření
restaurací a většiny obchodů, ale i státních
hranic. Začal platit zákaz
vycházení bez ochrany
úst, lidé hromadně šili
roušky, protože hygienické pomůcky byly
nedostatkovým zbožím.
Dětem začala distanční
výuka, zaměstnanci přecházeli na home office. Tento režim se střídal s obdobími uvolnění protipandemických
opatření. V obci byla řada investic odložena
kvůli předpokládanému propadu daňových
příjmů jako důsledku probíhající pandemie.
Dne 12. září 2020 byla slavnostně otevřena
nástavba hlavní budovy základní školy a její
zrekonstruovaná část. Akce proběhla z důvodu protiepidemických opatření ve velmi
komorním duchu. Díky navýšení kapacity
školy byl vyřešen také dlouhotrvající problém s nedostatečnou kapacitou mateřské
školy, a to zřízením přípravné třídy v budově
ZŠ s kapacitou 15 předškoláků a dětí s odkladem školní docházky.

Pro budoucí investiční záměry byla vypracována koncepce veřejných prostranství, projekt řešení dopravní situace nad školou, studie vybudování zámeckého parku, koncepce
řešení lokality V Klících (mezi Hradištkem
a Rajchardovem) se záměrem vybudování
potravinového řetězce, projekt na přístavbu
mateřské školy a vybudování multifunkčního
hřiště u tělocvičny.
V obci byla otevřena nová kavárna Café Kandík a rozšířené potraviny u Roučků. V bývalé
ordinaci dětského lékaře byly poskytovány
rehabilitační služby pro děti i dospělé.
Řada míst se dočkala proměny díky aktivním
občanům a spolkům za finanční podpory

obce. Největšího rozvoje se dočkala lokalita
v ulici K Přehradě, kde vznikl volnočasový park s dětským hřištěm a také bikepark
na Brunšově. Velké uznání si zaslouží všechny
spolky a organizace, které se věnují pořádání
kulturních, společenských nebo sportovních
aktivit a během pandemie se musely potýkat
s řadou problémů a omezení. Nedocenitelná
byla pomoc hasičů při zvládání pandemie
covid-19 nebo při poskytování pomoci ukrajinským uprchlíkům.
Hasičský sbor pořídil díky finanční sbírce
dva defibrilátory, pikovičtí hasiči nechali navrhnout nový znak sboru a oslavili 100. výročí jeho založení. Místní myslivci nemohli
čerpat dotace na podporu myslivosti z důvodu nevyřešeného vlastnictví honebních pozemků mezi Lesy ČR a Královskou kanonií
premonstrátů.
Roky 2018 a 2019 patřily k nejteplejším
a nejsušším v historii měření. Vinou sucha
a snížené hladiny podzemní vody docházelo
v roce 2019 k usychání borovicových porostů,
pokračovala kůrovcová kalamita, která dosáhla takové rozsahu, jaký neměl v dějinách
českého lesnictví obdoby. Během jara se navíc přemnožily housenky bekyně velkohlavé.
Napadené byly především listnaté porosty
na Kobylích drahách, stromy zde byly holé jak
na podzim. Chataři z této oblasti museli odjet, protože nedokázali čelit invazi housenek,
které jim padaly na chaty a zahrady. Nízké
výnosy sena a otavy zapříčinily problémy se
zajištěním krmení pro skot a koně. Rok 2021

Centrum obce v roce 2018. Foto Jiří Jiroušek.

UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ V OBECNÍ KRONICE

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }
přinesl tolik očekávanou vláhu. Leden i únor
byly ve znamení sněhové nadílky. Květnové
přívalové deště ukázaly nedostatky v dešťové
kanalizaci především na návsi v místě zavezeného rybníku. Problémy se řešily i v oblasti
Velké Podkovy, kde bylo nutné obnovit odvod
dešťové vody do strouhy vedoucí na Šlemín.
Počet obyvatel se během čtyř let zvýšil o 231
občanů na 2 306 (údaj k 31.12.2021). Zemřel
dlouholetý člen zastupitelstva Ing. Petr Vlk

z Pikovic, opustila nás i sochařka Hana Purkrábková, významná osobnost v oblasti české
figurativní plastiky. Vltavani se rozloučili se
svým protektorem Zdeňkem Ebrem. Ve věku
97 let zemřela nejstarší obyvatelka Hradištka
Blažena Hošková.
Psaní obecní kroniky bylo obnoveno v roce
2018. Zatím je vedena pouze v elektronické verzi, ale plánujeme ručně psanou verzi
s ilustracemi. K nahlédnutí je na vyžádání

na obecním úřadě nebo v knihovně. Zároveň s ní vzniká ke každému roku fotopříloha a sbírka místních pohledů, plakátů a jiných tiskovin a upomínkových předmětů.
Kronika je součástí identity obce, uchovává
pro budoucí generace vzpomínky na místo,
kde žijeme a které důvěrně známe. A proto
si zaslouží naši péči a pozornost.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ,
kronikářka obce

CHYSTANÉ PROJEKTY A REALIZACE
Následující řádky nechci pojmout jako hodnocení uplynulého volebního období. To
bych ponechala na každém. Maminka s malými dětmi určitě zajásala nad novým dětským hřištěm, které tatínek možná ani nezaznamenal, ale bude nespokojen se stavem
silnic při denním dojíždění do práce.

Jisté je, že volební období 2018-2022 bylo
nestandardní, stavělo před nás výzvy, se
kterými jsme se do té doby nepotkali. Ať to
byla dva roky probíhající pandemie covidu
s různými omezeními a jejich dopady, sociálními i ekonomickými nebo migrační vlna
v důsledku války na Ukrajině.
Na jaře byla zahájena realizace dětského hřiště, které jsme předali dětem poslední den
školy. Tento prostor jsme nazvali „zámeckým
parkem“, protože na zbývající ploše vznikne
park, jehož studie se zpracovává. Nepochopitelné jsou pro mě projevy vandalismu, jejichž počet v poslední době narůstá. Bohužel
se to týká také nového dětského hřiště. I když
nejsem zastáncem monitorování veřejného
prostoru kamerami, nabízí se jejich umístění jako řešení, jak ničení obecního majetku
předcházet.

V návaznosti na realizované hřiště byl se
zástupci památkového ústavu (NPÚ) projednán a odsouhlasen postup při provedení
opravy ohradních zdí v centru obce. Stejně
tak je pracovníkem NPÚ dozorován prořez
lipové aleje u zámku. Na její obnovu, dosadbu či náhradu devíti stromů jsme získali dotaci od NADACE ČEZ. Stanovisko a souhlas
NPÚ jsme také potřebovali při záměru výměny střešní krytiny mateřské školy, na jejíž
realizaci byl již vybrán zhotovitel.
V současné době probíhá rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Na Ovčičkách a Šlemínská.
Právní moci nabylo stavební povolení na vybudování zvýšeného přechodu pro chodce
u základní školy s navazujícími chodníky.
Nyní nás čeká příprava výběrového řízení
na zhotovitele, aby stavba mohla být příští
rok provedena. Ve fázi projektové přípravy

je přechod pro chodce na Brunšově a řešení
dopravy zahrnující autobusovou zastávku
na konečné v Pikovicích. I nadále pracujeme
na krocích, které umožní výstavbu nákupního objektu. Základem bylo získání pozemku
pro realizaci záměru do vlastnictví obce začátkem roku 2022.
V příštím roce nás možná čeká dlouho připravovaná rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše. Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje zatím počítá s realizací
v roce 2023, nicméně definitivní potvrzení
jsme neobdrželi.
V krátkosti jsem shrnula uplynulou část roku
2022, co se udělalo a připravované záměry.
Jsou tu ale i záměry, které se z různých důvodů nepodařilo zrealizovat, a to z důvodů
vyjádření nesouhlasu ze strany dotčených orgánů či účastníků řízení, nebo z důvodu vysokého finančního objemu zakázky. V těchto
případech hledáme jiné způsoby řešení a připravujeme projektové záměry pro další roky.
Text: RADKA SVOBODOVÁ,
starostka obce
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 23. KVĚTNA 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Bezúplatný převod pozemku stavební
parcela č. 1042 o výměře 62 m2, součástí
je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,
stavba stojí na pozemku parc.č. st. 1042
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví obce Hradištko.
• Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 73/40,
o výměře 395 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, 336/14 o výměře 118 m2,
ostatní plocha, jiná plocha. Na pozemcích
se nachází místní komunikace ve správě
obce sloužící veřejnému užívání.
• Výkup a uzavření kupní smlouvy pozemku p. č. 71/42, o výměře 41 m2, ostatní plocha, jiná plocha, nově vzniklá oddělením
z pozemku parc. č. 71/32. Celková cena
činí 2 870 Kč.

• Výkup a uzavření kupní smlouvy pozemku p. č. 71/41, o výměře 44 m2, ostatní plocha, jiná plocha, nově vzniklá oddělením
z pozemku parc. č. 71/3. Celková cena činí
3 080 Kč.
• Veřejnou finanční podporu spolku Jdeseven z.s. ve výši 55 000 Kč.
• Veřejnou finanční podporu občanskému
sdružení Bikepark Hradištko ve výši 308
000 Kč.
• Závěrečný účet obce Hradištko za rok
2021, kdy celkové konsolidované příjmy
činily částku ve výši 51 097 tisíc Kč, celkové konsolidované výdaje činily částku
ve výši 41 431 tisíc Kč.
• Účetní závěrku obce Hradištko a zřízených příspěvkových organizací – Mateřské školy Hradištko a Základní školy
Hradištko.

• Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Hradištko pro volební období 2022–2026
na jedenáct členů.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:

• Informaci starostky obce o proběhlé kontrole hospodaření obce Hradištko ze strany
Středočeského kraje dne 19. dubna 2022.
• Informaci starostky obce o potvrzení zájmu společnosti Rewe Group o výstavbu
maloobchodní prodejny Billa na pozemcích parc. č. 80/23 a 80/53 a o zadání koncepce využití dotčené plochy mezi Hradištkem a Rajchardovem.
• Informaci starostky obce o plánované
rekonstrukci mostu Dr. Edvarda Beneše
s pravděpodobným termínem v roce 2023.
• Informaci starostky obce o zřízení spořícího účtu s Českou spořitelnou, a.s.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 8. SRPNA 2022
Zastupitelstvo
obce schvaluje:

• Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 824/7,
o výměře 360 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Na pozemcích se nachází místní komunikace ve správě obce sloužící veřejnému užívání.
• Výsledek hodnocení nabídek a pořadí
nabídek výběrového řízení „Výměna střešní krytiny na MŠ v obci Hradištko“. Komisí
byla vybrána společnost PET.STAV s.r.o.
s nabídkovou cenou 897 092,43 Kč bez DPH.
• Výsledek hodnocení nabídek a pořadí
nabídek výběrového řízení „Výměna vodovodního řadu a části přípojek v ulicích
Na Ovčičkách a Šlemínská“. Komisí byla
vybrána společnost AQUA GAS Praha,
s.r.o. s nabídkovou cenou 4 996 386,80 Kč
bez DPH.
• Zrušení veřejné zakázky „Stavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Na Holém
kopci“. Důvodem je výrazně vyšší nabídková cena oproti předpokládané hodnotě
zakázky.
• Zápis do kroniky obce Hradištko za rok
2021.

Zastupitelstvo obce
neschvaluje:

• Záměr výkupu a uzavření kupní smlouvy
na část pozemku parc. č. 404/24, o výměře
cca 170 m2. Aktuální cena byla stanovena
vlastníkem ve výši 300 Kč/1 m2.

Zastupitelstvo
bere na vědomí:

• Informaci o nárůstu majetkové trestné
činnosti, spolupráci s Policií České re-
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publiky, Obvodním oddělením Hradištko, vypsání finanční odměny za poskytnutí informací vedoucích ke ztotožnění
pachatelů.

• Informaci o veřejném projednání 6. změny územního plánu sídelního útvaru Hradištko.
• Informaci o uzavřené darovací smlouvě na
reliéf sochy Vzdor násilí.
• Informaci o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/
2023 zřízenou příspěvkovou organizací
Mateřská škola Hradištko ve výši 700 Kč
měsíčně.
• Informaci o uzavření Smlouvy o zajištění
stravování žáků na školní rok 2022/2023.

• Informaci o uzavření darovací smlouvy
mezi obcí Hradištko jako dárcem a Středočeským krajem jako obdarovaným na
pozemky pod silnicí II/102 parc.č. 860/6,
860/7, 860/18 a 860/20.
• Informaci o podané žádosti o dotaci na
pořízení dopravního automobilu (dodávky) pro JSDH Hradištko, celkové způsobilé výdaje činí 1 179 500 Kč, max. výše
dotace činí 450 000 Kč.
• Informaci o podané žádosti o dotaci na
podzimní výsadbu dřevin z Nadace ČEZ
Stromy 2. kolo na dosadbu lipové aleje ve
výši 91 000 Kč.
• Informaci o sesuvu skály na stezce na Sekance.
Kompletní znění usnesení najdete na
www.hradistko.cz.

ODEČTY VODOMĚRŮ ZA ROK 2022

Od 1. do 30. září 2022 bude otevřena aplikace „Můj vodoměr“ k zapisování stavu vodoměrů. Tuto možnost má každý, kdo poskytl e-mail nebo zaslal souhlas s elektronickým
zasíláním korespondence.

Prosíme, aby každý, kdo může sám zjistit stav
vodoměru, provedl zápis do aplikace. Kdo to
neudělá, toho navštíví v průběhu října a listopadu odečítač, který stav vodoměru zjistí
a zapíše sám. Odečítač se prokáže kartičkou
opravňující a pověřující k tomuto úkonu. Žádáme o součinnost při fyzickém provedení
odečtu, datum a čas není možné vzhledem
k členitosti území dopředu nahlásit. Odběratelé, kteří nebudou zastiženi, obdrží lístek
s pokyny k dodatečnému nahlášení telefonem nebo e-mailem. Faktura s ročním vyúčtováním vodného a stočného bude zasílána
v prosinci 2022.

Děkujeme za pochopení a pomoc při letošním odečtu vodoměrů.
Text: Anna Vaníčková,
fakturantka vodného

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

PÉČE O KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

V roce 2021 bylo do systému veřejné kanalizace napojeno 229 nemovitostí, a to zejména z důvodu rozšíření tlakové kanalizace do lokality Nade Vsí. V letošním roce jsou
budovány další nové kanalizační přípojky.

V této souvislosti, a rovněž z důvodu nárůstu
oprav kanalizačních přípojek, je vhodné připomenout, co (ne)vypouštět do kanalizačního systému a jak pečovat o svou přípojku, zejména o čerpadlo. Do kanalizace je zakázáno
vypouštět tuky, písek, hlínu, chemikálie, kyseliny, mazadla, zbytky čistících prostředků,
hnojiva, stavební hmoty, léky. Do kanalizace
rovněž nepatří vlhčené ubrousky, vlhčený
toaletní papír (naopak je vhodné používat
toaletní papír jednovrstvý), dětské pleny,
hygienické pomůcky, hadry, vatové výrobky
a další obdobné.
O domácí čerpací stanici kanalizační přípojky je třeba řádně pečovat. To obnáší vizuální
kontrolu čerpadla a jeho částí, jednou za tři
měsíce provést vyčištění šachty, čerpadla
a plováků od nečistot a nánosů tuků oplachem čistou tlakovou vodou. Vypouštěním

výše zmíněných látek a příměsí a zanedbáním péče dochází ke zkracování životnosti
čerpadla a jeho pohyblivých částí, což vede
ke zvýšeným nákladům na servisní zásahy
a výměnu náhradních dílů, které hradí vlastník připojené nemovitosti.

Než zazimujete chatu
S blížícím se koncem letní sezóny připomínáme nutnost zabezpečení domácích čerpacích stanic u sezónně obývaných objektů.
Před opuštěním objektu je třeba vyčerpat
jímku, vypnout hlavní vypínač ovládací automatiky, uzavřít kulový kohout v čerpací
šachtě, napustit šachtu čistou vodou do výšky
cca 30 cm nad úroveň horní části čerpadla
a zabezpečit poklop čerpací jímky proti promrzání. Podrobně je vše popsáno ve Všeobecných podmínkách odvádění odpadních

JAK SE CHOVAT
NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
V červnu, v den vysvědčení, jsme slavnostně otevřeli tolik očekávané dětské hřiště. Potěšily nás nadšené reakce dětí i rodičů, i my jsme si uvědomovali, že tento prostor v centru obce dlouhodobě chyběl.

Nejen proto nás mrzí, že jsme od té doby už
několikrát museli řešit projevy vandalismu
– poničenou houpačku, herní prvky pokreslené vulgárními obrázky, cigaretové nedopalky a stopy po jejich típání v povrchu hřiště,
písek rozházený mimo dopadovou plochu.
Prosíme tedy o dodržování provozního
řádu a pravidel. Stejné problémy se objevují
i na bikrosové dráze na Brunšově. Bohužel

je často těžké odhalit viníka a je na nás, abychom řešili důsledky neadekvátního chování.
Apelujeme proto na rodiče, aby zdůraznili
dětem, jak se na hřišti mají chovat, a na malé
děti při hře dohlíželi, aby hřiště mohlo sloužit
v budoucnu i jejich mladším sourozencům.
Text: RADKA SVOBODOVÁ,
starostka obce

vod, které jsou součástí smlouvy o odvádění
a čištění odpadních vod a rovněž jsou k dispozici na stránkách obce v dokumentech
vodovodní a kanalizační infrastruktury pod
záložkou Pokyny k provozu kanalizační přípojky.
Věřím, že zodpovědným přístupem a dobrou
péčí snížíme zbytečné náklady na opravu infrastruktury.
Text: VERONIKA SKALOVÁ,
referentka pro infrastrukturu

KALENDÁRIUM
čtvrtek
15. září 2022

v 17 hodin, zámek –
slavnostní odhalení sochy
„Vzdor násilí“

23. a 24. září 2022
komunální volby
do zastupitelstva obce

sobota
5. listopadu 2022,
areál hasičské zbrojnice
SDH Hradištko –
lampionový průvod

sobota
22. listopadu 2022
od 14 hodin,
knihovna Hradištko
– swap dámského oblečení

sobota
26. listopadu 2022,
společenský sál ČMSCH
– setkání jubilantů

neděle
27. listopadu 2022
od 13 hodin,
nádvoří u zámku
– slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu
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{ TÉMA: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI }

JAK MOHOU ŠKOLÁCI TRÁVIT
SVŮJ VOLNÝ ČAS

Se zahájením školního roku řeší rodiče nejen to, co jejich děti čeká nového ve škole, ale
také to, jak budou trávit svůj volný čas. Při výběru kroužků by měli vždy přihlédnout
k zájmům dítěte a také k tomu, aby je přílišným počtem aktivit nezahltily.

Rozhodli jsme se představit volnočasové
kroužky, které mají na Hradištku letitou tradici. Jedná se především o sportovní oddíly

pod tělovýchovnou jednotou, ale i kroužky
s uměleckým zaměřením nebo ty, které u dětí
prohlubují kladný vztah k přírodě. Všich-

ni vedoucí se práci s dětmi věnují řadu let
a shodují se na tom, že během koronavirové
pandemie zaznamenali velký úbytek zájemců. Snad jim letošní rok přinese co nejméně
komplikací a odměnou jim budou nadšené
a spokojené děti.

ROKENROL NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Martina Marková trénuje akrobatický rokenrol na Hradištku už 12 let. Zatímco na začátku šlo o volnočasový kroužek pro zábavu, dnes je Club RNR Marko závodním oddílem
na vrcholové úrovni a od dětí je vyžadován tvrdý trénink a disciplína.

Děti se mohou přihlašovat už od šesti let a během půl roku se většinou ukáže, zda je tento
druh sportu bude bavit a zda zvládnou režim
náročných tréninků a závodů. „Když přijde
někdo starší, musí aspoň půl roku začít mezi
nejmladšími a naučit se základy. To, jaké kdo
udělá pokroky, je velmi individuální,“ říká
Martina. Lépe vše zvládají děti, které mají
cit pro rytmus, ale rokenrol se může naučit
každý. „Není tu tolik dětí, abychom si mezi

nimi vybírali ty, které mají talent. Mnohem
důležitější je pro nás úsilí.“ Trénink nejmladší kategorie probíhá každý pátek od 17 do 19
hodin, od ledna přibyde trénink i v pondělí.
Starší děti chodí na dvouhodinové tréninky
třikrát týdně, v létě se koná soustředění.

Rokenrol jako priorita
Rodiče dětí, které oddíl navštěvují, musí počítat s velkým zásahem do volného času celé
rodiny. „Jakmile se k nám někdo přidá, upíše se ďáblu a musí to vědět,“ varuje Martina.
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„Důležitým faktorem každého závodního
oddílu je oběť rodičů, dětí i trenérů. Když se
rodiče rozmýšlí, zda přihlásit své dítě mezi
nás, je pro ně zásadní si uvědomit, že budou
muset obětovat a přizpůsobovat čas a dovolené rokenrolu. Jsme týmový sport, kde je důležitá pravidelná docházka a disciplína. Každý
závodník je závislý na ostatních. Ve formaci
máme například 11 tanečnic. Stačí, aby jedna
chyběla, a už se nemohou zúčastnit závodu,“
vysvětluje. V průběhu sezóny vyráží oddíl
na závody minimálně čtyřikrát a přítomnost
rodičů je žádoucí. „Děti s nimi chtějí prožívat
úspěch i případný neúspěch.“
V oddílu vládne přátelská atmosféra mezi
dětmi i trenéry. Spojuje je touha být stále
lepší. Letošní sezónu považují za dosud nejúspěšnější. Na Mistrovství ČR získal v kategorii juniorů pár Tomáš a Sofie Staňkovi
1. místo a pár Marek Křivonoska a Žaneta
Braná 3. místo. V kategorii žáci zvítězili Antonín Fišer a Laura Papiežová. Na Mistrovství Evropy postoupili Marek se Žanetou až
do semifinále. K těmto úspěchům však vedla dlouhá cesta. „Nikdy jsem neměla za cíl
trénovat nejlepší tanečníky, ta touha vzešla
od dětí. Po každých závodech za mnou chodily a ptaly se, proč se neumístily na předních
místech a co musí do příště zlepšit,“ vzpomíná Martina. „Proto jsem zjišťovala od porotců a jiných trenérů, co máme dělat jinak
a lépe, a výsledky se postupně dostavily.“
O tom, že její práce si cení i sportovní odborníci, svědčí to, že letos získala dvě ocenění
trenér roku, a to v kategorii žáci i junioři.

Zátěž pro tělo i duši

Martina dále přiznává, že rokenrol na vrcholové úrovni není zdravý sport, přetěžuje
kolena a vazy. Trenéři mají kurz tejpování
a v případě, že děti hlásí zdravotní potíže,
spolupracují se špičkovým ortopedem, se
kterým situaci hned řeší. „Zdraví dětí je pro
nás nejdůležitější,“ říká. Názor, že závodní
prostředí je pro děti příliš zatěžující a vystavuje je zbytečnému stresu, však rázně odmítá:

„Děti se naučí vyrovnat se s prohrou. Vědí, že
když chtějí něčeho dosáhnout, musí si to vybojovat a nezhroutí se z prvního neúspěchu.“
Text: LUCIE HAŠKOVÁ;
foto: Martina Paulino

MÍČOVÉ HRY POD
VEDENÍM TRENÉRSKÝCH
LEGEND
Každý čtvrtek odpoledne mohou děti
v místní tělocvičně navštěvovat kroužek
míčových her pod vedením manželů Kučerových a Jana Glasnáka.

Děti jsou rozdělené podle věku do tří skupin
– první skupinu tvoří žáci z 1. a 2. ročníku,
druhou navštěvují 3. až 5. ročníky a poslední
skupina je pro děti z druhého stupně základní školy. Děti se naučí základní průpravu –
chytit a hodit míč, driblovat, dvojtakt a další.
Zahrají si všechny možné míčové hry – přehazovanou, házenou, basketbal, ale i moderní pálkovanou hru brenbal. „Děti mají zájem
i o volejbal, ale ten je pro menší děti těžký,“
vysvětluje trenérka, které neřekne nikdo jinak než Mirča. Se svým manželem Vildou
tvoří oblíbený trenérský tandem, v loňském
roce oceněný okresním výborem TJ titulem
nejlepší trenér. Lásku ke sportu probouzí
u dětí už přes šedesát let a stále se jim to daří.
Mezi trenéry a dětmi nezeje žádná generační propast, jak by se na první pohled mohlo
zdát, ale vládne zde přátelská atmosféra.
Ačkoli má kroužek mnohaletou tradici, i zde
se projevila vlna pandemie covid-19 a způsobila odliv dětí. „V loňském roce jsme poprvé
naplnili jen dvě skupiny dětí. Doufám, že děti
neztratily zájem o sport a že se letos přihlásí
ve větším počtu,“ věří Mirča.
Pro děti, které mají rádi míčové a kolektivní hry bez nutnosti složitého dojíždění
do vzdálenějších lokalit, je tento kroužek tou
pravou volbou. Začíná na konci září a děti se
mohou přihlásit na první hodině. Více informací můžete získat na e-mailu kvilem@
seznam.cz nebo tel. 775 683 535.
-lh-
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FOTBALOVÝ KLUB S 76LETOU TRADICÍ
Fotbalová sezóna začala na přelomu srpna a září. Nejmenší děti ve věku od 5 do 6 let
trénuje Pavla Švábová s Jiřím Zirklerem, hodinový trénink probíhá každou středu formou her. Postupně se přechází do mužstva starších dětí, které už začínají hrát okresní
turnaje čtyř mužstev a při tréninku se učí základy fotbalu. Za podzimní sezónu odehrají
takových turnajů šest.

Starší děti od 8 do 9 let mají tréninky dvakrát
týdně 1,5 hodiny a už hrají tradiční fotbalovou
soutěž formou zápasů. Fotbal je pro ně časově
náročnější a s narůstajícím věkem je stále těžší
u něj děti dlouhodobě udržet. Někteří zjistí,
že je fotbal nebaví, někteří končí kvůli škole
a dojíždění do Prahy nebo dají přednost jiným
zájmům. „Ve vyšších věkových kategoriích se
poslední dobou potýkáme s nedostatkem dětí,
některé ročníky jsou slabší a aktuálně jsme nemohli do soutěže přihlásit mužstvo starších
žáků,“ prozrazuje předseda TJ Slovan Hradištko Ladislav Vondrášek.

Co se děti naučí

Fotbal dětem přinese především pohybovou
zdatnost. Kdo se ho chce ale opravdu naučit,
měl by se mu věnovat ve svém volném čase
i mimo organizované tréninky. „Dřív kluci celé dny někde pobíhali, chodili si kopat
na hřiště a trénink pro ně byl spíše bonus,
kde je trenéři učili správné návyky. Dnes často sedí u počítače, dvakrát týdně se zvednou

a jdou na trénink. Tím se ale fotbal nenaučí a rodiče by zase měli začít dbát o častější
a přirozený pohyb dětí,“ upozorňuje Láďa
a připomíná, že areál fotbalového hřiště je
přístupný a lze ho pro sportování využívat
téměř nepřetržitě.
Dalším pozitivním dopadem je zodpovědnost k týmu. Děti by se měly naučit chodit
trénovat, i když se jim zrovna nechce, protože ostatní spoluhráči i trenéři svůj volný
čas obětují také. A tady by si měli především
rodiče uvědomit, že u týmového sportu je
zodpovědnost a spolehlivost velmi důležitá
a tyto vlastnosti se dětem jednou v chování a přístupu k životu určitě vrátí. Samozřejmě, když se schází málo dětí na zápasy,
tolik se jim ve hře nedaří a ztrácí motivaci
ve fotbale pokračovat. Bohužel omezení
pravidelného tréninkového a zápasového
vytížení v době covidové se nejen na Hradištku projevilo na počtu sportujících dětí
hodně negativně.

Velké potíže při organizaci práce s dětmi
tkví také v nedostatku trenérů. „Jsme velmi
vděční trenérům z okolních vesnic, hlavně
Třebsína a Krňan, kteří se už pár let starají
o dva týmy přípravek, naopak z Hradištka
trenérů spíše ubylo,“ říká Láďa. Možná je na
vině to, že v současné době chodí na fotbal
s dětmi hlavně maminky, které k němu nemají takový vztah, částečně i to, že během
tréninků není otevřená klubovna, kde by si
rodiče mohli posedět a vytvořit aktivnější
fotbalovou komunitu.
Pokud byste měli chuť věnovat svůj čas rozvíjení sportovních dovedností dětí a není
vám lhostejná budoucnost hradištského fotbalu, pomozte nám a kontaktujte předsedu
TJ na tel. 602 707 141. „Nemusíte být velcí
znalci fotbalu, důležitá je především ochota
obětovat část svého volného času,“ upozorňuje Láďa a dodává: „Doufáme, že se podaří
rozšířit zázemí našich sportovních areálů
a nebudeme muset přes zimu omezovat
tréninky a rozvoj dalších sportovních aktivit, jako tomu bylo loni a zřejmě bude ještě
i letos. Na projektu multifunkčního hřiště se
pracuje, hodně by pomohlo.“
-lh-

DIVADLO SE HRAJE VE ŠKOLE UŽ 27 LET

První divadelní představení se odehrálo na chodbě staré školní budovy v roce 1995
a byla jím pohádka Mrazík. Po něm následovala řada dalších více či méně známých pohádek nebo autorských dramatizací. Všechny ale měly jedno společné – u zrodu každého představení stála a dodnes stojí učitelka Lenka Kostečková.

„Když za mnou přišla tehdejší ředitelka školy, že bych měla vést pro děti volnočasový
kroužek, vybavila jsem si své studium pedagogické fakulty a seminář vedení dramatického kroužku,“ vzpomíná Lenka Kostečková
na důvod jeho založení. Tehdy školu navštěvovalo kolem padesáti dětí, do kroužku se
přihlásila polovina z nich. Děti byly rozdělené do dvou až tří skupin a každá skupina
nacvičila za školní pololetí jiné představení.
Během školního roku tak dramatický kroužek odehrál čtyři až šest pohádek a počet
secvičených pohádek se za ta léta přehoupl
přes stovku. Nehrálo se akorát jednou, a to
v covidovém školním roce 2020/2021.
Děti hrály zpočátku v kostýmech z domova, poté se začaly nakupovat za dobrovolné
příspěvky rodičů, finanční dotace od obce
a fundus se významně rozrostl o darované
kostýmy ze zrušeného národopisného souboru. Tatínkové vyrobili pódium, vedoucí
výtvarného kroužku Jana Doležalová namalovala kulisy na vyřazená prostěradla od
ČMSCH a toto vybavení je využíváno dodnes.

Náplň kroužku

Na několika prvních setkáních se hrají různé dramatické hry, pantomima, děti se učí
mluvit nahlas a srozumitelně. Poté, co se spo-

lečně rozhodne, jaká pohádka se bude hrát,
a děti si rozdělí role, začnou pohádku nacvičovat. „Možná by bylo výstižnější nazvat
kroužek divadelní než dramatický. Pokud se
někdo chce věnovat dramatickému umění,
doporučila bych mu spíše obor na základní
umělecké škole,“ vysvětluje Lenka. „Nekla-

du takový důraz na umělecký přednes, i tak
se ale děti naučí mluvit před lidmi, překonat
trému a zvýšit si sebevědomí. Některé děti,
které ve školním kolektivu stojí stranou, si
často vydobydou u svých spolužáků respekt
a získají uznání,“ vyjmenovává hlavní přínosy kroužku, kromě toho, že si při společných
setkáních užijí spoustu zábavy.

Nejvíc nervů bývá samozřejmě v den vystoupení. Děti kolikrát hrají nachlazené, s horečkou, někdy jsou místo čtyř loupežníků jenom
tři, méně důležitá role se na poslední chvíli
vyškrtne, nebo se najde šikovný záskok, který
si text během zkoušek naposlouchal. Lenka
na dětech nejvíc obdivuje odvahu vystoupit
před ostatními. „Za ty roky se ještě nikdy
nestalo, aby někdo odmítl svou roli odehrát.
Mě by na pódium nikdo nedostal,“ směje se
a vzápětí dodává, že i přesto má nejvíc rolí
právě ona – zvládá roli režisérky, dramaturgyně, produkční, autorky scénářů, kostymérky i maskérky. A cení si pomoci Ivany
Jirákové, která jí průběžně pomáhá, když už
na to Lenka sama nestačí.
Co ji na vedení kroužku po tolika letech
stále baví? „Především to, co mě nadchlo
hned na začátku – že oproti školní třídě
chodí na kroužek děti, které chtějí a nikdo je
do toho nemusí nutit,“ odpovídá bez zaváhání a stejně jasná odpověď zazní i na poslední
dotaz: Neměla by chuť založit i ochotnický
soubor pro dospělé? „To by mě hrozně bavilo
a ten nápad čas od času někdo vyslovil i nahlas. Ale většinou to ztroskotalo na tom, že
není kde. Teď, když už se zase využívá společenský sál s pódiem, tomu nic nestojí v cestě.
Zbývá jen najít vhodný čas na nácviky a nadšence, kteří se tomu budou chtít věnovat.“
Patříte mezi ně?
-lh-
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PRÁCE S HLÍNOU PODPORUJE JEMNOU MOTORIKU I KREATIVITU
Už jedenáctým rokem bude u manželů Čermákových probíhat kroužek keramiky. Ještě
donedávna ji vedli oba, nyní se dětem věnuje především Zuzka. „Keramika je základem
pro každé řemeslo,“ říká.

Děti jsou rozdělené do pěti skupin po šesti
dětech, a to nikoli podle věku nebo schopností, ale především podle časových možností každého z nich. Kroužek probíhá vždy
v pondělí nebo v úterý v odpoledních hodinách.
Vše začíná u nápadu. Zuzka pro inspiraci využívá pinterest. Málokteré dítě si udělá vlastní
představu o budoucím výrobku, většina jich
potřebuje vidět nějakou předlohu, i když pak

tvoří po svém. Výrobky jsou omezené velikostí, aby se vešly do pece, a také složitostí, aby
se stihly vyrobit během hodinové lekce. Děti
při práci rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu, při výrobě figurek zvířátek se naučí poměr a perspektivu, musí odhadnout velikost
očí, nohou, aby odpovídaly proporcím těla.
A překvapivě se také učí být trpělivé.
„Keramika je o čekání. Děti by byly nejraději, kdyby si výrobek mohly hned odnést,
nechtějí čekat, až se výrobek usuší,
vypálí a pak se ještě nanáší glazura
a barvy,“ vyjmenovává Zuzka jednotlivé fáze tvoření z hlíny. „Dnešní
digitální doba děti učí, že mohou mít
všechno na jedno kliknutí. Složitější
výrobky je nebaví, a když jim něco nejde hned, jsou z toho nervózní,“ sděluje své postřehy o tom, jak se v průběhu
deseti let, co s dětmi pracuje, mění jejich chování.
Na práci s dětmi ji baví především jejich bezprostřednost a legrace, kterou

s nimi zažívá. Kroužek doporučuje dětem
od prvního ročníku základní školy po středoškoláky, které proces tvorby berou jako
radost, nikoli povinnost. Platí se vždy čtvrtletně (10 – 12 lekcí). Oproti loňskému roku
bude platba bohužel o něco vyšší, odrazí se
v ní zvýšení ceny elektrické energie a zdražení glazur.
-lh-

KROUŽEK PRO HRAVÉ

Už pátým rokem bude v knihovně probíhat klub deskových her hRáj. Jeho založení
předcházelo několik deskoherních večerů a turnajů, které uspořádala Gabriela Walter
Raiser. Když se ukázalo, že je zde dostatek zájemců, založila klub.

Jeho členové se schází každý čtvrtek odpoledne a registrovaní uživatelé knihovny mají
vstup zdarma. Mohou ho navštěvovat děti
do 10 let v doprovodu rodičů, starší bez doprovodu i dospělí. Kroužek trvá dvě hodiny.
Když přijde někdo nový, Gabriela mu poradí
s výběrem hry, vysvětlí pravidla, hru si s ním
zahraje nebo při hře asistuje. Zkušení hráči
pomoc už většinou nepotřebují.
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Kroužek navštěvují více kluci. Ti si vybírají především akční a napínavé hry, kde se
bojuje. „S tím jsem měla zpočátku trochu
problém, zvlášť v kontextu toho, co se děje
na Ukrajině. Ale setkala jsem se s názorem
psychologa, že jde o bezpečné prostředí, kde
si děti mohou prožít boj a emoce s ním spojené, včetně toho, že se musí bránit, útočit,
vyhrát nebo být poražen,“ prozrazuje Gab-

riela. Holky mají na rozdíl od kluků v oblibě
vědomostní nebo kreativní hry, kde můžou
něco vymýšlet, malovat a zapojovat fantazii.
Mezi nejoblíbenější hry patří léty prověření
Osadníci z Katanu, z novějších například
Kroniky Avelu, Karak nebo akční Safari bar.
„Děti nebaví hry, které trvají příliš dlouho
nebo které nemají jasná a srozumitelná pravidla,“ všímá si Gabriela.

Co se děti naučí

Největším přínosem deskových her je, že se
děti naučí dodržovat pravidla a zvládat emoce, když prohrajou. Některé děti mohou být
z domova zvyklé vyhrávat a tady je zaskočí,
že nejsou nejlepší a že je někdo porazí. To
je dobrá zkušenost do života. Dále hry rozvíjí logické myšlení, taktiku, schopnost řešit
problémy, nevzdávat se a dohrát až do konce.
Zároveň podporují sociální vztahy a soudržnost. Děti z klubu mají za sebou také první
úspěchy, pravidelně se kvalifikují na Mistrovství ČR ve hře Osadníci z Katanu.
Gabriela je velká milovnice a znalkyně deskových her a nejvíc ji na klubu baví, že díky
němu může poznávat stále nové hry a učit je
ostatní. „Jsem ráda, když mají děti jiný program než mobil,“ říká. Jen ji mrzí, že se zatím
neutvořila větší skupina dospělých, kteří by
měli čas a chuť přijít si zahrát. Nechcete taky
jednou nechat vypnutou televizi a odložený
mobil a vyrazit do knihovny na deskoherní
večer?
-lh-
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JAK SE STÁT ZNALCEM PŘÍRODY

Nejzapálenější myslivci jsou ti, u kterých se vztah k přírodě, lesu a zvěři pěstuje už
od dětství. To si uvědomili někteří členové Mysliveckého spolku Medník a po dlouholeté pauze se rozhodli navázat na činnost svých předchůdců. Před osmi lety obnovili
myslivecký kroužek pro děti.

Ten je určený pro děti od 6 do 15 let a koná se
každou první neděli v měsíci od 14 do 16.30
hodin. Děti se schází v myslivecké chatě, kde
se dozvídají o jednotlivých druzích zvěře,
způsobu jejich života a pobytových stopách.
Učí se poznávat také dřeviny a byliny, ptáky
nebo myslivecké zvyky a tradice. Povídají
si o tom, co se v dané roční době v přírodě
a v životě našich hlavních druhů zvěře odehrává. „Pokud je příznivé počasí, snažíme se
trávit s dětmi čas venku a pomoci jim naučit
se vnímat okolní přírodu,“ prozrazuje Vác-

lav Buriánek ml., který se kroužku věnuje
s hlavním vedoucím Janem Tošnarem. Dále
vypomáhá také Rudolf Zděněk.
Děti se učí vnímat zákonitosti přírody a poznávat činnost myslivců, každoročně se
účastní vědomostní soutěže O zlatou srnčí
trofej, která se skládá z okresního a národního kola a která má v České republice víc
než padesátiletou tradici. V našem okrese je
hradištský kroužek jediný, proto jeho vedoucí organizují okresní kolo sami. První roky
po obnovení kroužku se místní děti účastnily této soutěže na Benešovsku, kde
je organizována na vysoké úrovni
a s hojnou účastí. Přihlásit se může
kdokoli, nejen děti z kroužku, ty
však mají výhodu nabytých vědomostí a znalostí.

Oblíbený myslivecký tábor

Výherci mohou jet na dvoutýdenní
myslivecký tábor, kde se koná národní kolo soutěže. U dětí je o účast
na táboře velký zájem, neboť jim
pomáhá dále rozšiřovat dosavadní
znalosti. „Výsledky hradištských

PRÁCE S KOŇMI UČÍ DĚTI ZODPOVĚDNOSTI
Kateřina Matějovská má koně ráda od dětství. Od deseti let byla členkou jezdeckého
klubu, kde ji bavilo nejen jezdit a závodit, ale věnovat koním i náležitou péči. Když získala první vlastní poníky, začala se věnovat práci s dětmi. Základy jezdectví vyučuje
v Pikovicích už devátým rokem.

Děti, které chodí na pravidelné lekce, se
na lonži učí základům správného držení těla
a ovládání koně, nebo chodí na procházky
kolem řeky. Pokročilejší jezdí samy kolem
ohrad, kde už kůň není tolik pod dohledem
trenérky a vnímá samotného jezdce. Ti nejzkušenější jezdí do přírody v rychlejším tempu. Děti zároveň můžou pomáhat starat se
o koně a většinu z nich baví i to. „Nikoho
nenutíme, ale je fajn, když děti vědí, že péče
o koně není jen zábava, ale také práce,“ vysvětluje Káťa.
Děti mají v kontaktu s koňmi velkou zodpovědnost a učí se dodržovat
pravidla, jak se chovat, neboť
rizika úrazů jsou vysoká.
„Snažíme se předcházet zraněním, děti nosí helmy a vesty,“ říká trenérka.

Rekreační jízdy i závody

Ve stáji je v současné době
devět koní, z toho šest menších či středních a tři velcí
a jsou využíváni na rekreační ježdění. V případě zájmu
je však možné připravit se

na získání licence, která opravňuje k účasti na oficiálních závodech. „Jedné jezdkyni
se nyní povedlo splnit zkoušku základního
výcviku jezdce, což obnáší zkoušku z teorie,
praxe, předvádění, drezury a menšího parkuru,“ prozrazuje Káťa s radostí. „V příštím
roce budeme na tuto zkoušku připravovat
dalších pět zájemkyň.“
Projížďky na koních a výcvik jízdy je možný
v úterý, středu, pátek nebo během víkendu.
Přes léto i na podzim se zde konají příměstské tábory.
-lh-

dětí z národního kola soutěže jsou pro nás
povzbuzením, neboť každoročně získávají lepší a lepší umístění. Poslední dva roky
za sebou nechaly i zástupce z Benešovska,
kteří nám byli donedávna hodně vzdáleným
vzorem,“ říká Václav.
V mysliveckém sdružení Medník postupně odchází starší generace myslivců a díky
kroužku se daří probudit zájem o přírodu
a myslivost u nastupující generace. „Těší nás,
že jeden bývalý člen kroužku si složil myslivecké zkoušky a po mnoha letech máme dva
mladé myslivecké trubače, kteří se účastní
společných lovů. Další dva členové kroužku
nastoupili před pár dny do prvního ročníku
lesnické školy v Písku. Pokud jim náš kroužek alespoň trochu pomohl při výběru budoucího povolání, těší nás to,“ uzavírá Václav.
-lh-

PŘEHLED
VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT PRO DĚTI
OD 6 LET
KROUŽKY POŘÁDANÉ VE ŠKOLE:
y jóga – Eva Maštálková, pondělí
y rybářský kroužek – Rudolf Zděnek
a Jindřich Dudziak
y dramatický kroužek
– Lenka Kostečková
y flétna – Hana Šmídová
y ruční práce – Vlastimila Konrádová
y výtvarný kroužek – Kateřina Seidlová
y deskové hry – Gabriela Walter Raiser
y herectví a tanec – Sandra Mandová
y angličtina Lundonia (pouze 1.
a 2. ročník) – Martina Šimonovská

KROUŽKY POD
TJ SLOVAN HRADIŠTKO:

y rokenrol – Martina Marková a spol.
y fotbal – Pavla Švábová a spol.
y míčové hry
– manželé Kučerovi a Jan Glasnák
y Sporťák – Michal Pfoff
y gymnastika – Jitka Stibůrková

OSTATNÍ KROUŽKY:

y keramika – Zuzana Čermáková
y výuka jízdy na koni
– Kateřina Matějovská
y klub deskových her hRáj
– Gabriela Walter Raiser
y myslivecký kroužek
– Jan Tošnar a Václav Buriánek
y malí hasiči Pikovice
– Jan Potužák a Jiří Kobr
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{ ROZHOVOR }

Málokdo je spojený s hradištským sportem tolik jako oni. Ke sportu přivedly nejen své vlastní děti, ale i spoustu cizích, a to už několikátou generaci. Trénování se věnují přes šedesát let. S MIROSLAVOU a VILÉMEM KUČEROVÝMI jsme si povídali hlavně o sportu,
ale i o jejich vášni pro tanec a vědomostní soutěže.
Mirčo, celý život bydlíš v tomto domě, ale
narodila ses v Měchenicích. Můžeš prozradit, jaké byly okolnosti tvého narození?
Mirča: Dům postavili prarodiče v roce 1940,
byl takový maličký, přistavili ho až Němci za války, i když nestihli dodělat střechu.
Prarodiče byli vystěhovaní v Měchenicích,
kde jsem se 5. května 1945 narodila. Proto
mi vybrali jméno Miroslava. Když dědeček
slyšel, že v Praze vypuklo povstání, vyvěsil
do okna československou vlajku a když jeli
kolem Němci na Prahu, stříleli nám do oken.



Předpokládám, že ke sportu tě přivedli
rodiče, kteří byli velcí sportovci.
Mirča: Já jsem v tom vyrostla. Rodiče byli aktivní v Sokole, kam jsem chodila od dětství.
Cvičili jsme v malém sále vedle tělocvičny,
která tehdy ještě nestála. Kolem roku 1951
Sokol přestával existovat a sjednotil se s nově
založenou tělovýchovnou jednotou. Mí rodiče patřili mezi zakládající členy a byli zároveň
členy krajského výboru TJ.



Jak se sportovalo na Hradištku v době
tvého dětství a dospívání?
Mirča: Na Hradištku cvičily všechny věkové
kategorie, byla to nejen gymnastika, ale různé
hry a atletika. Všichni z mé rodiny byli cvičitelé už na první spartakiádě v roce 1955, táta
vedl muže, máma ženy a sestra dorostenky.
Když mi bylo patnáct let, udělala jsem si potřebné kurzy a začala jsem vést děti. Cvičilo
tu tolik lidí, že jsme za odměnu dostali peníze
na novou tělocvičnu. V roce 1959 se konala



místní spartakiáda ve dvoře, byly zastoupeny
všechny generace, ženy i muži, včetně vojáků z posádky v Lešanech. Předváděli jsme
cvičení na nářadí, soutěžilo se ve volejbale,
nohejbale a samozřejmě ve fotbale.
Vildo, jaká byla tvoje cesta ke sportu?
Vilda: Mně ke sportu taky přivedli rodiče. Měli jsme chatu na Sekance, kde jsme spolu hráli často volejbal. Každý rok se na hřišti
v Dubí konal volejbalový turnaj, chodil jsem
se dívat a přál si hrát tak dobře jako oni.
Jako žák jsem začal hrát závodně za Slavoj
Vyšehrad. Když mi bylo 16 let, zahrál jsem
si konečně i na turnaji v Dubí. Tam jsme se
s Mirčou poznali.



teř. Kromě Davle jsme chodili do Štěchovic
i na Zbraslav. Mým dalším velkým koníčkem
je hra na kytaru a mandolínu.
Mirčo, donedávna jsi učila tělocvik na
základní škole. Věděla jsi od začátku, že
sport pro tebe nebude jen volnočasová aktivita?
Mirča: Nejprve jsem vystudovala grafickou
školu a měla jsem nastoupit do místní tiskárny. Ale neuměla jsem si to představit, sedavé
zaměstnání pro mě nebylo. Proto jsem se
rozhodla vystudovat ještě Fakultu tělesné výchovy a sportu a začala učit ve škole tělocvik.



Jste aktivní v mnoha sportech. Jaké
jsou vaše oblíbené?
Mirča: Věnovala jsem se hlavně atletice a volejbalu, ten jsem hrála do 67 let, pak už to
nešlo. S Vildou jsme hráli hlavně volejbalové
debly a míčový sedmiboj.



MÁME RADOST, KDY

Volejbal má tedy zásluhu na tom, že
jste se dali dohromady?
Vilda: Mirču jsem utáhnul ne na volejbal,
ale na tancování na posvícenské zábavě. Rád
jsem tancoval už za mlada. Do tanečních
jsem chodil třikrát týdně vždy po volejbalovém tréninku.



Vím, že taneční kurzy pro dospělé navštěvujete stále.
Vilda: Ano, ale dlouho jsme to odkládali, až
nás v roce 2000 přemluvil náš kamarád, ať
s nimi chodíme do tanečních v Davli a od té
doby chodíme pořád. Jen loni jsme vynechali, protože jsem spadl ze štaflí a zlomil si pá-



Vilda: Oba jsme hráli závodně volejbal, věnovali jsme se turistice, dodnes hrajeme dvakrát
týdně tenis, jednou basketbal, já jsem začal
běhat a každou středu chodíme na výlety
s turistickým oddílem Spolek pro aktivní
stáří.
Zdědily lásku ke sportu i vaše dcery
a vnoučata?
Mirča: Obě dcery vystudovaly FTVS jako
já, ale paradoxně neučí ani jedna. Blanka
učila tři měsíce a pak se začala věnovat novinařině, Zuzana vydržela rok, ale pak taky
skončila. Pracuje na okresním výboru České
unie sportu, takže v oboru zůstala. Obě hrály
závodně volejbal, Zuzana ještě ve svých 47
letech hraje druhou ligu. Blanka se věnuje
volejbalu už jen rekreačně a k tomu se dala
na běh. Máme šest vnoučat, každé si oblíbilo jiný druh sportu – kromě volejbalu třeba
gymnastiku, chearing a běh.



Trénování dětí se věnujete déle než neuvěřitelných šedesát let. Loni jste byli
oceněni okresním svazem tělovýchovné
jednoty. Co vás po tolika letech ještě motivuje?
Mirča: Mám radost, když se ke mně hlásí někdo, koho jsem před lety trénovala, a říká, že
jsem ho přivedla ke sportu a od té doby ho
to baví.



Je něco, co dnešní děti fyzicky nezvládnou, co bylo dříve samozřejmé?
Mirča: Dnes jsou děti pohodlné a rodiče je
ke sportu příliš nevedou. Neumějí základní gymnastické prvky, šplhání a cvičení
na hrazdě. Jednou přišla na moji hodinu tělocviku moje osmdesátiletá teta Máňa. Učila
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{ ROZHOVOR }
Máte na účast v soutěžích ve svém okolí nějaké ohlasy?
Mirča: Když jsme byli v soutěži Kde domov
můj, šli jsme zrovna do tanečních a všichni
nám tleskali. Tam jsem vyhrála 4 000 Kč, ale
byla jsem neskromná, šla jsem dál do dablu
a to už jsem nevyhrála. Teď mě láká soutěž
Na lovu…



Máte ještě nějaký sportovní sen?
Mirča: Moc bychom si přáli, aby se začal
využívat sál vedle tělocvičny, aby bylo více
sportovních možností. Starší žáci mají zájem o volejbal, který je ale nutný hrát aspoň
dvakrát týdně, ale v tělocvičně není místo.
Strašně moc tu chybí také florbal, což je
v současnosti mezi dětmi jeden z nejoblíbenějších sportů.



Ke sportu jste přivedli spoustu dětí.
Povedlo se vám vychovat i nějaké následovníky v roli trenérů?



YŽ DĚTI BAVÍ SPORT
jsem děti na hrazdě, ona se k ní postavila
a před dětmi vystřihla výmyk. Byla výborná,
stará sokolka, nikdy to nezapomněla.

Mirča: Už několikátým rokem nám pomáhá Honza Glasnák, tak snad u toho vydrží.
V minulosti se čas od času někdo ujal tré-

Mgr. Miroslava Kučerová se narodila v roce 1945 v Měchenicích. Vystudovala střední grafickou školu
a Fakultu tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy. Pracovala jako
učitelka tělesné výchovy na základních školách ve Štěchovicích, Davli,
Vraném a Hradištku.
Ing. Vilém Kučera se narodil v roce
1951 v Praze. Vystudoval gymnázium a Vysokou školu chemicko-technickou v Praze. Celý život pracoval
jako hlavní technolog v hradištské
tiskárně.
Oba hráli závodně volejbal, od mládí vedou různé sportovní kroužky.
Mají dvě dcery a šest vnoučat. Letos
v prosinci oslaví zlatou svatbu.
nování sportovního kroužku, protože vedl
své vlastní děti, ale když odrostly, zase s tím
přestal. Jen my to táhneme pořád.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ

Každý čtvrtek vedete v tělocvičně kroužek míčových her. Co děti nejvíc baví?
Vilda: Učíme je průpravu – chytit a hodit
míč, driblovat, ale nejvíc je baví hrát, protože
děti jsou soutěživé. Hrajeme všechny možné
hry – basket, házenou, přehazovanou nebo
brenbal.



Zmínili jste soutěživost. Ta je asi důležitá pro účast v televizních vědomostních soutěžích, kterých se rádi zúčastňujete. Jak jste se k tomu dostali?
Vilda: Začalo to tak, že mě Mirča přihlásila
do Risku.
Mirča: A byl úspěšný, vyhrál pračku, vysavač
a ledničku, a to jsme zrovna potřebovali.
Vilda: Pak mě přihlásila do AZ kvízu. První
den jsem vyhrál 8 tisíc Kč a druhý den jsem
narazil na člověka, který byl pětinásobným
vítězem AZ kvízu. Na toho jsem neměl vůbec šanci. Tenkrát bylo tolik zájemců, že bylo
možné přihlásit se zase až po pěti letech. Tak
jsem se hned přihlásil a narazil jsem na něj
znovu a hned v prvním kole! Při třetí účasti
jsem první den vyhrál a došel k bankomatu,
ale druhý den jsem měl smůlu a vypadl jsem.
Mirča: Já jsem byla v AZ kvízu taky třikrát,
dvakrát jsem vypadla hned v prvním kole
a jednou jsem došla do třetího kola, což byl
můj největší úspěch.



Jaký je to pocit? Nejste nervózní?
Vilda: Ne, bereme to tak, že si jdeme zahrát, a ne se ukazovat do televize.
Mirča: Já jsem teda měla trochu strach, abych
si neudělala ostudu…
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

NOVINKY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Chtěl být ředitelem malé venkovské školy a stal se spíš krizovým manažerem. Ondřej
Hynek se po svém nástupu v roce 2013 musel vypořádat s nárůstem počtu žáků a pedagogů, zřízením druhého stupně, stavbou nových budov, pandemií, přílivem ukrajinských uprchlíků a dalšími výzvami. Jaký bude nadcházející školní rok?

Po letech rozšiřování školy a přijímání nových učitelů se pedagogický sbor stabilizoval a ředitel řešil nejméně personálních změn
za poslední dobu. Zásadní změna je na pozici
zástupce ředitele, po Romaně Čandové nastupují dvě nové zástupkyně Pavla Trunečková a Petra Dvořáková. Jedna učila na vícele-

tém gymnáziu v Praze, druhá má zkušenosti
ze základních škol v Kunraticích, Jesenici
a Psárech. Jejich kompetence nebudou rozděleny na první a druhý stupeň, ale spíše podle
oblasti řízení. Na otázku, co se jim zalíbilo
na naší škole, se jednoznačně shodly: „Pohled do údolí a pohodová atmosféra.“

CO PŘINESE PODZIM

Tak jsme po prázdninách zpátky ve školce. Máme ji celičkou krásně vymalovanou, vyzdobenou a veselou. A máme se na co těšit.

Snad to nezakřiknu, když napíšu, že by nás
mohl čekat klidný školní rok. Stejné složení
zaměstnanců, předvídatelný systém práce,
stejné věkově smíšené složení tří tříd. Jednu podstatnou změnu ale oceňujeme – po
mnoha letech se konečně srovnal počet holčiček a kluků ve školce, budeme půl na půl.
Těšíme se, že to do tříd přinese trochu jinou
atmosféru. Každý měsíc nás čeká nějaké divadélko. Rozbíhají se nám odpolední kroužky.
Věříme, že tento školní rok nás komplikace
obejdou širokým obloukem. A až půjdete kolem, možná už uvidíte přípravu na výměnu
střešní krytiny.
Společným úsilím s Okrašlovacím spolkem
Hradištko jsme získali dotaci na obnovu zahrady od Nadace Karla Komárka. Čeká nás
hodně práce. Například proběhne revitalizace zeleně, do které zkusíme zapojit i rodiče
s dětmi. Odbornou zkouškou se zjistilo, že
máme na školkové zahradě vydatný zdroj

vody – pramen. S tím se dá také něco podniknout, a to jak zavlažování, tak nějaký výukový prvek pro děti. Necháme na zahradu
umístit nové hrací prvky, některé do svahu,
některé mezi stávající stromy. A vůbec, nechte se překvapit.
Text: Magda Bílková, ředitelka MŠ

Během prázdnin se pavilon pro první stupeň
dočkal nové výmalby a vyčištění podlah a zároveň se sem přestěhoval i přípravný ročník.
„Díky aktivní vychovatelce Elišce Petlanové
probíhají estetické úpravy na zahradě a během podzimu zde přibyde několik klouzaček,“ prozrazuje Ondřej Hynek.
Do první třídy nastupuje 27 spádových dětí,
poprvé v historii školy budou v jednom
ročníku tři třídy, což se týká šestých tříd.
V důsledku zkušeností s distanční výukou
a následným změnám rámcových vzdělávacích plánů musí všechny školy v tomto nebo
příštím školním roce navýšit počet hodin
informatiky. Probíhají debaty o zásadnějších
změnách školního vzdělávacího plánu. Letošní školní rok bude ve znamení jeho tvorby,
ve výuce se promítne až za rok.
Hlavním přáním ředitele Hynka před zahájením nového školního roku je, aby škola fungovala v běžném režimu bez pandemických
omezení, a to včetně konání tradičních akcí
pro děti i rodiče. „Byl bych rád, abychom
mohli opět uspořádat dýňobraní nebo vánoční jarmark a mohli si dělat starosti jen
s tím, jak to zorganizovat, když už jsme tak
velká škola a je nás hodně,“ přeje si. Snad se
jeho přání vyplní.
-lh-

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK HRADIŠTKO

Naším prvním projektem ve prospěch obce je revitalizace zahrady mateřské školy. Pro
školku jsme získali grant od nadace Proměny Karla Komárka podporující rekonstrukce
zahrad MŠ v přírodním stylu.

Snahou nadace je zapojit do projektu celou
komunitu. Na obnově zahrady se tak budou
společně podílet zaměstnanci školky, děti,
rodiče, obec, spolky a další dobrovolníci.
Nyní se pracuje na projektové dokumentaci
budoucí podoby zahrady. Příspěvek nadace
370 000 Kč bohužel zdaleka nepokryje náklady na realizaci zahrady, takže budeme
hledat další zdroje financování i pomocné
ruce. Na podzim bude přes nadaci Proměny
vyhlášena i veřejná sbírka ve prospěch naší
mateřské školy.
Tímto také opět vyzýváme všechny, kteří by
se na proměně zahrady chtěli jakkoliv podílet
(radou, prací, know-how, penězi, materiálově), ozvěte se buď přímo v mateřské škole,
anebo nám na oshradistko@gmail.com. Budeme moc rádi.
Text: JANA HAJŠMANOVÁ
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{ HRADIŠTSKÝ TALENT }

Tentokrát jsem si povídala s 14letým hokejistou Davidem Hoznourkem, který je aktuálně žákem devátého
ročníku místní základní školy.
Jak se na Hradištku dostanete k hokeji?
Samozřejmě to začalo u fotbalu, který hrál
David od šesti let. Navštěvoval tehdy hradištský fotbalový tým, který vedl jeho otec.
Bruslení si vyzkoušel poprvé o rok později,
kdy ho tatínek vzal na smíchovský zimní stadion Nikolajka na veřejné bruslení. „Prostě
mě to chytlo, měl jsem ten skluz. Pak si mě
tam všiml trenér a řekl
mi, ať jdu hrát hokej. Asi
po roce jsem si musel vybrat, jestli to bude hokej,
nebo fotbal. A hokej byl
rychlejší, zábavnější...“
vzpomíná David.
Začal chodit na pravidelné tréninky a časem
vstoupil do tamního
týmu HC Slavoj Zbraslav,
který se před několika
lety přejmenoval na HC
Smíchov 1913. Ze svého tamějšího působení
vyzdvihuje Martina Veselého jako toho, kdo ho
nejvíce ovlivnil a podpořil. Nyní je David, hrající na pozici obránce, již
několik měsíců členem
týmu 9. třídy hokejové
Sparty. Pochvaluje si nejen skvělé zázemí, jako
je nová posilovna, regenerační centrum s vířivkou a saunou či možnost
využívat služby fyzioterapeuta, ale i přístup
trenérů vedoucí hráče
k technicky správnému
a bezpečnému pohybu,
který respektuje potřeby
těla jejich věku.

stavy ale vždy po pár dnech samy odešly, když
se mu třeba povedl trénink nebo ho pochválil trenér. V takových chvílích si připomene,
proč to všechno vlastně dělá. „Je to zábava
a už bych si ani neuměl představit, že bych
s tím teď skončil,” vysvětluje. Hráči ale často
vypadnou ze hry kvůli různým úrazům. Ty
se nevyhnuly ani Davidovi. Za poslední sezó-

v devět nebo deset večer, umyje se a jde spát.
Kdy má tedy chvilku na učení? „Cestou autem na trénink. Po něm už na to není síla,“
přiznává. Pokud se jedná o ranní trénink,
vstává před pátou, od sedmi je v Holešovicích na ledě. To pak přijde i o několik hodin
vyučování. Od září by měl mít ve škole nastavený individuální vzdělávací plán. „Škola mě obecně moc nebaví, ale už přicházím
na to, že to bez ní nepůjde. V deváté třídě
na to budu muset šlápnout, abych se dostal
na pořádnou školu,” uvědomuje si. Ohledně
jejího zaměření ještě nemá jasno, ale chtěl by
se živit rukama. Bavilo
by ho opravovat motorky
nebo pracovat jako automechanik.
Ke sportování patří samozřejmě i hvězdné
vzory. Jaké má David?
„Z těch starších je to Jágr,
z mladších třeba David
Pastrňák, Ondřej Palát
(nedávno oceněný Zlatou hokejkou) a Marek
Židlický. Z týmů je to
naše „Áčko”, takže Sparta.
Dřív jsem hodně fandil
i Liberci, oblíbené mám
Kladno. Ze zahraničních
týmů fandím Edmontonu
Oilers a Tampě Bay,” vyjmenovává.

HOKEJOVÝ OBRÁNCE

V DRESU SPARTY

Chvíle volna

Talent i dřina
Jak se volnočasová aktivita na úrovni kroužku
přehoupla do výkonnostní, soutěžní úrovně? „Měl
jsem na sporty odjakživa
talent, který mi k těm výkonům vždycky
pomohl, takže jsem ani nijak navíc nedřel.
Prostě to šlo tak nějak samo,“ říká David.
Ale to už prý teď neplatí, poslední dva roky
musí usilovně „makat“. Co to obnáší? „Hodně času. Máme tréninky a zápasy, volno je
tak jeden den za dva týdny. Když nemám trénink, zajdu si tam zastřílet na střelnici nebo
na kolo do posilovny.“
Jen výjimečně se cítil natolik vyčerpaný, že
se mu nechtělo do školy, ani na trénink. Tyto

nu měl v důsledku seknutí hokejkou na obou
rukách zlomené palce. Pokaždé dostal sádru
a úraz léčil přibližně měsíc a půl. „Nemohl
jsem hrát zápasy, ale trénovat se dalo.“ Potkala ho i menší zranění kolen po nárazech
do mantinelu.

Sport vs. škola

Tréninky má David někdy ráno před vyučováním, ale většinou odpoledne. Během sezóny hraje tým i zápasy. V případě odpoledního
tréninku nebo zápasu se často vrací domů až

Když už má David výjimečně čas, tráví ho rád
se svou mladší sestrou,
na výletech s rodiči nebo
procházkami se psem.
Nepotrpí si moc na počítačové hry, televizi
zapíná především kvůli
sledování sportu. Kamarády má především
v hokeji, nejen v domovském týmu, ale i v jiných
klubech. Loňskou sezónu
strávil v týmu se staršími
spoluhráči, dorostenci
i juniory, tak je „takový
ostaršený”, jak sám říká.
Uvědomuje si, že se jeho
denní režim výrazně liší
od vrstevníků, ale nemrzí ho to, nezávidí jim
více volného času.
V nadcházejícím školním roce má David
před sebou dva cíle. Dostat se na školu a postoupit do dorostu Sparty. Když by se ještě
povedlo vyhrát se stávajícím týmem soutěž,
bylo by to ideální. Pojďme tedy zpovzdálí
sledovat jeho vývoj a třeba na tohoto hráče
za pár let narazíme na televizní obrazovce.
Text: KLÁRA BUDILOVÁ;
foto: R. Hansel
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{ KNIHOVNA }

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V HRADIŠTKU
Když jsem před lety zjišťovala, které obce a města by mi lidé doporučili pro další kurzy Trénování paměti, jež se těšily velké oblibě v Davli, hned zaznělo z úst místních, že
„v Hradištku byli vždycky velice aktivní, zkuste to tam“.

Tento fakt jsem si potvrdila už při první návštěvě v místní knihovně. Nemalým přičiněním Lucie Haškové to v Hradištku kulturně
žije a po vypsání termínů a rychlé propagaci
se na přednášku okamžitě přihlásil větší počet zájemců. Bohužel v té době nám do plánů vstoupila proticovidová opatření, proto
se nám začátek posunul o dva roky později.
V tuto náročnou dobu probíhalo Trénování
paměti na dálku alespoň prostřednictvím tištěných úkolů, které se daly vyzvednout právě
v knihovně. Od října roku 2021 se konečně
mohly realizovat pravidelné lekce trénování
paměti prezenčně.
Utvořila se moc prima skupina lidí, kteří se
rádi dozvídají nové informace, jsou k sobě
nesmírně kolegiální a kromě dobrých mentálních schopností mají i dar smyslu pro humor. Díky tomu pak mohou lekce trénování
paměti lehce dostát i svému názvu – Hrátky
s pamětí. Ty jsme v uplynulém školním roce
tematicky zaměřili na putování po ČR, kdy
jsme si pomocí paměťových technik zkoušeli
zapamatovat různá fakta a zajímavosti z jednotlivých krajů. Laťka byla nasazena vysoko
tak, aby bylo možné podívat se zpětně, o co
jsme v naší kognici bohatší, co náš mozek
všechno dokáže, a tak jsme si na konci roku
dopřáli i dobrovolné závěrečné testy hravou
formou. Po dlouhé době si tak „studenti“
mohli vychutnat pocit po úspěšně zvládnutém testu a těšení se na prázdniny v každém
věku. Zaslouženě si všichni odnášeli diplom
nejen za zvládnutí paměťových technik, ale i
za odvahu, píli, ochotu, hravý přístup k učení
a prokázaný velký smysl pro humor při praktických cvičeních.

Hrátky s pamětí 2022/23

Musím říct, že se na kurzy i sestavu studentek v Hradištku vždycky těším. I v letošním
školním roce navazujeme na téma putování
po ČR a od října opět zahajujeme další lekce.
Ty se konají pravidelně od podzimu do jara
vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek dopoledne.
Náplní kurzu není jen učení nových paměťových technik, ale i většího spektra dovedností, které s pamětí úzce souvisí. Zařazena jsou
cvičení na koncentraci, postřeh, propojování
hemisfér, trénování dlouhodobé i krátkodobé paměti, osvěžení a rozšíření slovní zásoby,
zapojení smyslové paměti atd. a to nejčastěji
formou hry. Učíme se mnemotechniky, které
mají praktické využití (např. systém pamatování kalendáře, čísel, počty okresů jednotlivých krajů atd.). Posilujeme i vizualizaci,
abstrakci, prostorovou orientaci, jemnou
motoriku. Všechna tato cvičení kromě toho,
že aktivizují v mozku centra důležitá pro lepší pamatování, přináší i úsměv, radost a dobrý pocit z práce na vlastní duševní kondici.
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Přidejte se také
V atmosféře bez stresu, kdy se navzájem neposuzujeme a neporovnáváme, se lépe daří
nejen paměti, ale všem mozkovým aktivitám,
které se snažíme trénovat. Všichni víme, že
každý z nás má jiné předpoklady k zapamatování si faktů, čísel, jmen, každý je silný
v jiné oblasti ukládání nebo vybavování informací a je to tak v pořádku. Cílem je pracovat na sobě, osvěžit ducha, naučit se něco
nového i vyjít mezi lidi stejně motivované.

Kurzy jsou otevřeny široké veřejnosti a veškeré podrobnosti o jejich průběhu i obsazenosti vám ráda odpoví lektorka, trenérka
paměti II. stupně Hana Navrátilová na tel.
603 140 737 nebo e-mailem: hany.navratilova73@gmail.com. Více informací lze získat
také v Obecní knihovně Hradištko. Kurz
začíná od 6. října a probíhá vždy ve čtvrtek
jednou za 14 dní od 9 do 11 hodin.
Všem čtenářům pak přeji příjemné barevné
podzimní dny prožité ve zdraví, v duševní
pohodě a radosti ze života v každém věku.
Buďte zdraví a hraví.
Text: HANA NAVRÁTILOVÁ,
trenérka paměti II. stupně

PODZIMNÍ PROGRAM V KNIHOVNĚ

Knihovna vstupuje do další sezóny širokou nabídkou aktivit. Na své si přijdou všechny
věkové kategorie i lidé s odlišnými zájmy – čas bude vyhrazený pro hru, vzdělání, zábavu i pohyb.

Pravidelné aktivity:

• pidičtenáři a pidiherna: středa 10 – 11.30 h,
vede Lucie Hašková, vstup volný, začínáme
5. října
• klub deskových her hRáj: čtvrtek 16 –
17.45 h, lektorka Gabriela Walter Raiser,
vstup pro registrované uživatele knihovny
zdarma, začínáme 22. září
• virtuální univerzita 3. věku na téma „Rituály evropských královských rodů“: úterý
9.30 – 11 h, cena 400 Kč za semestr, první
setkání 4. října
• dámský klub: každý poslední čtvrtek
v měsíci od 10 do 11.30 h, vede Lucie Hašková, vstup volný, nejbližší setkání 29. září
• trénink paměti: 1x za 14 dní ve čtvrtek od
9 do 11 h, lektorka Hana Navrátilová, cena
70 Kč za lekci, začínáme 6. října
• angličtina: pondělí a středa 17 – 18.30 h,
lektorka Lýdie Janošťáková, od 19. září

• španělština: středa 19 – 20 h, lektorka Lucie Estel Tožičková, kurz v rozsahu 11 lekcí,
cena 1 800 Kč, od 21. září
• jóga: čtvrtek 18.30 – 19.30 nebo 19.30 –
20.30 h, lektorka Vlasta Žemličková, cena
150 Kč/1 lekce, od začátku září
• NOVINKA! cvičení pro seniory: pondělí
11.15 – 12 h, lektorka Petra Vondrášková,
cena za blok 8 lekcí 400 Kč, od 3. října

Jednorázová setkání:
• Swap dámského oblečení ve spolupráci
s RC HraDítko – sobota 22. října 2022
• Jak na tablet a chytrý telefon – seminář
pro seniory, pořádá nezisková organizace
Moudrá sovička – říjen 2022
• Deskoherní noc – sobota 5. listopadu 2022
• Co to byl SS-Hof, přednáška Tomáše Zouzala – úterý 15. listopadu 2022 v 18 hodin

{ SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

ZEMŘELA BRUNŠOVSKÁ PAMĚTNICE DRAHOMILA BRABCOVÁ
Narodila se na Štědrý den roku 1933 ve Štěchovicích, kde prožila celé dětství. Po svatbě
s Jaroslavem Brabcem se přestěhovala na Brunšov. Vychovala dvě děti, dočkala se i tří
pravnoučat. Zemřela 18. června 2022 ve věku 89 let.

Vystudovala hospodářskou střední školu, kde
se naučila šít, vyšívat, vyrábět střihy a kreslit
modely šatů. Čtrnáct dní před maturitou jim
ovšem komunistická strana maturitu zrušila a ona si ji už nikdy nedodělala. Po krátké
epizodě ve známém salónu u Podolských
se v necelých devatenácti letech provdala
na statek rodiny Brabcových na Brunšově.
Tam ji, po boku dvou starých lidí a nemocného manžela, čekala nekonečná práce a dři-

na. Odevzdání polí a hospodářských strojů
do družstva pro ni bylo nakonec spíše úlevou,
oblíbené krávy Malinu a Stračenu však oplakala. Pracovala na národním výboru na Hradištku, v komunálních službách na Zbraslavi
a na dalších místech.
Ve volném čase ráda četla, vzdělávala se a zajímala ji místní historie. Měla ráda společnost a kulturu, a postupně si, nakonec i díky
svému synovi kameramanovi a režisérovi,

Vzpomínka na Drahušku Brabcovou
Byl to den jako každý jiný v době při povodni v roce 2002, mnoho stresu, práce a starostí. Stravovali jsme se všelijak,
vzhledem k tomu, že jsme neměli připojení
na elektrický proud a rovněž byl problém
s pitnou vodou. Kolem poledne jsem zaslechla volání. Před plotem stála Drahuška
a na vozíku vezla velký hrnec. Slyším ji jak
dnes: „Přivezla jsem něco k obědu, pojď si
to vzít.“
To NĚCO byl výtečný houbový guláš. Popadla jsem naběračku a všem rozdala naplněné hluboké talíře. Nikdo nemluvil, všem
zářily oči, jak si pochutnávali na neskutečně
výborném jídle. V tu chvíli byla Drahuška
andělem.

Od té doby po mně můj manžel každé léto
v houbařské sezóně vyžadoval houbový guláš. Mockrát jsem se ho snažila uvařit, prosila Drahušku o recept a rady, ale nikdy nebyl
tak dobrý jako ten její.
Když jsem si teď po letech vybavila onen den,
uvědomila jsem si, že takový houbový guláš
ani uvařit nemůžu. Nešlo totiž o postup, ani
o ochucení. Rozhodující byl okamžik, těžké
chvíle a naše psychické rozpoložení, v jakém
jsme se nacházeli v době povodní. A když
nám Drahuška uvařila a my jsme to vůbec
nečekali, udělala nám tím takovou radost,
která se nedá zopakovat.
Drahuško, ještě jednou díky za vše.
Bláža a Karel Richterovi

našla v této oblasti mnoho známých a přátel.
Lidé ji rádi navštěvovali pro její pohostinnost
a smysl pro humor. Když ji začalo opouštět
zdraví, byla nucená trávit většinu času doma
a na zahradě. Milovala květiny, zeleninu, bylinky... Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni při
přípravě jejího oblíbeného čaje, kterému říkala „salvát“ – směs máty, meduňky, kmínu,
fenyklu, heřmánku a oregána. Léčila s ním
žaludeční potíže celé rodiny, nemocné ovce,
králíky i všechny své návštěvy.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ
ve spolupráci s Danou Machutovou

JUBILANTI ROKU 2021

Setkání ve společenském sále ČMSCH uspořádal Sbor pro občanské záležitosti dne 28. května 2022.

95
Josef Mejsnar

90
Anežka Burdová
Ludvík Trnka

85
Markéta Trnková
Zdeňka Horáčková
Marta Zpěváková
Hana Sládková
Václav Sládek
Otta Suchomel

Milan Marounek
Věra Nejedlá
Ferdinand Rezek
Jana Rodová
Eva Tošnarová
Jiřina Mikešová
Milada Kristiánová
Jiřina Roučková
Jiří Bejšovec
Luboš Borovec
Marie Glasnáková
Stanislav Fečo

70
Jiří Dyrhon
Alena Šindlerová
Jaroslav Piskač
Marie Vybíralová
Milada Baštářová
Eva Tvarůžková
Milena Bejkovská
Vilém Kučera
Foto:
Hedvika Ježková-Czurdová

80
Vladimír Glasnák

75
Hana Řepová
Petr Sedláček
Antonín Špoula
Jan Florián
Vladimíra Šťastná
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{ LIDÉ }

GOLFOVÝ TALENT Z PIKOVIC

Čtyřiadvacetiletá Jana Melichová vyhrála v červnu tohoto roku jako amatérská hráčka
prestižní profesionální golfový turnaj ze série Ladies European Tour. Podobný úspěch se
ještě žádnému českému amatérovi na profesionálním turnaji nepodařil. Poprvé v historii navíc vyhrála turnaj nejvyšší evropské série na české půdě domácí golfistka.

Jana vyrůstala v Pikovicích jako benjamínek
spolu se staršími bratry. V dětství vyzkoušela
různé sporty, od tenisu až po šachy. Ačkoli
i v šachu byla úspěšná, za srdce ji chytil až
golf, ke kterému se, díky svému otci, dostala
spíš náhodou.
Na prvním domácím indoorovém hřišti
pražské Čechie ji objevil trenér Martin Peterka, který si všiml jejího talentu. Přestože
začínala až v deseti letech, rychle se zlepšovala a její stále klesající handicap (složitý
systém určující kvalitu amatérského hráče)
dával tušit mimořádný talent. Později často
hrála na hřištích na Zbraslavi a na Karlštejně. Od roku 2013 byla součástí tréninkového

programu České golfové federace a od roku
2015 pravidelně reprezentovala na týmových
i individuálních mistrovstvích Evropy i v dalších soutěžích.

Cesta do Ameriky
Po maturitě na radotínském Gymnáziu Oty
Pavla zamířila na studium do Spojených
států. Nepřekvapivě – kvůli golfu. Američtí
hledači talentů Janu oslovili, a tak se jela podívat na dvě univerzity, které jí nabídly golfové stipendium. Na Old Dominion University
ve Virginii vystudovala zahraniční obchod
a především hrála milovaný golf.
Dnes jsou jejím domovským hřištěm Beřo-

vice. Po senzační červnové výhře na turnaji
v Berouně, kde navíc těsně porazila dosavadní českou jedničku Kláru Spilkovou, se jí
otevřely dveře do světa profesionálního golfu na mezinárodní půdě. Dnes je tak doma
na všech světových hřištích a my jen doufáme, že se pro některé z příštích čísel podaří
připravit velký rozhovor, a přinést tak mnoho
dalších autentických pohledů nejen do golfového světa, ale i do světa téhle stále skromné
pikovické rodačky.
Text: HANA HRADILOVÁ

POKLAD
ZE ZÁHONKU

Tato mince z roku 1941 je pravá 1 koruna.
Našla jsem ji v naší zahradě na záhonku,
když jsem pomáhala dědovi se sázením.
Je moc vzácná.

OSMISMĚRKA
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Autor osmisměrky: Jonáš Šafránek

Děda mi vyprávěl, že tenhle pozemek patřil našemu pradědovi a dnes je naší rodiny.
V dřívější době, ještě než děda postavil dům,
to bylo velké pole, kde rostlo obilí. Je zajímavé, že po takové dlouhé době jsem já měla to
štěstí a při práci na záhonku našla tuhle minci. Děda a babička mi řekli, abych se podívala
na internet a našla hodnotu mince a všechno, co je o ní napsané. Je na ní datum 1941
a platila pro Čechy a Moravu. Touto mincí
se platilo, když byli v naší zemi Němci. Budu
hledat dál a třeba ještě něco najdu.
Text: Terka Richterová z Brunšova

{ SPOLKY }

PRVNÍ ROK V HRADÍTKU ZA NÁMI
Rodinné centrum HraDítko oslavilo v červnu první rok své existence. Pojďme se společně ohlédnout zpátky na to, co se dělo.

Ustavující členská
schůze proběhla
začátkem června
2021, de facto téměř
ihned po skončení
velkého covidového
lockdownu. Na jaře
a v létě jsme již stihli uspořádat první akce: dámský swap oblečení a bazar dětského oblečení a vybavení.
Obě akce si našly své příznivce a během roku
jsme je uspořádali již třikrát.
Podařilo se nám také naplnit hlavní cíl našeho spolku – vybavit a zprovoznit prostory rodinného centra v prvním patře Multifunkčního centra ve Štěchovicích pro rodiče
a jejich děti. Mohou se zde scházet malí i velcí, společně se věnovat smysluplným a rozvojovým aktivitám a tvořit nová přátelství.
Děkujeme všem dárcům hraček i vybavení!
Dveře jsme prvním návštěvníkům otevřeli
1. listopadu a už záhy jsme se museli potýkat
s dalšími vlnami covidové pandemie, která
trvala až do února.

Zábava i pomoc

V našem programu se postupně ustálily lekce
hrátek, pásma říkadel a pohybu pro děti cca
od 1 roku do 2,5 let. Fitmámy jsou určené
pro ženy s malými dětmi. Dámy cvičí, děti si
hrají a nebo cvičí s maminkou. Volnou hernu
navštěvují většinou rodiče (občas i prarodiče) s nejmenšími dětmi. Kreativní barevné
tlapky jsou zaměřené na výtvarné rozvíjení
dětí. Jarní novinkou byly kurzy angličtiny pro
menší a větší děti a jógové hraní.
HraDítko je neziskovým spolkem a jeho posláním je také pomáhat těm, kteří to potřebují. Proto se pravidelně účastníme projektu Ukliďme Česko. Uspořádali jsme i swap
hraček a jejich přebytek jsme po vypuknutí
války darovali ukrajinským dětem ubytova-

ným v okolí. V prostorách HraDítka se dále
konala velká sbírka oblečení a potravin pro
další ukrajinské uprchlíky. Přebytky z našeho dámského swapu jsme darovali neziskové

organizaci, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Jsme i lokálním distributorem
Euroklíče, který si mohou zdarma zapůjčit
všechny rodiče s dětmi do 3 let.

Akce pro celou rodinu

Do našich aktivit se snažíme zapojovat celé
rodiny a dobrou příležitostí pro to jsou společné procházky. Během Velikonoc jsme
uspořádali venkovní stezku s úkoly, kterou
si na území Štěchovic prošlo více než 50 rodin. Naší poslední akcí byla pejskiáda, kde
jsme dali šanci malým i velkým majitelům
(malých či velkých) pejsků ukázat, co pejsci
umí, a užít si společné odpoledne. Celkem
jsme tak za rok fungování připravili 12 samostatných akcí a na dalších jsme se podíleli.
Na závěr sezóny jsme připravili dotazník

k fungování našeho HraDítka. Těší nás
všechny zpětné vazby a pozdravy, které se
nám sešly.
„Navštěvovali jsme hodně herničku a hrátky.
Moc se nám tam líbilo. Příjemné prostředí,
milé holky. Děti to tam mají fakt rády. I maminky.“ „Na lekcích jsme zatím nebyli, ale
využili jsme vaše dvě
minifocení. Jarní minifocení bylo skvělé a moc
jsme si ho užili! Šikovná
fotografka.“ „Jsem moc
ráda, že takové rodinné
centrum je, velmi oceňuji, že se tomu věnujete.“ „Holky, jste skvělé
a moc vám držím palce
i do budoucna. V některých vesnicích není vůbec nic, je super, že něco
takhle vedete.“
I tyto vzkazy nám dávají
chuť pokračovat v započatém díle. Prázdniny
jsme v HraDítku vyhradili na odpočinek, plánování podzimních aktivit,
ale i příměstskému táboru. První týden v srpnu jsme uspořádali pro všechny děti ve věku
od 6 do 14 let tábor s báječným kurzem přežití. 19 dětí postupně zvládlo všechny úkoly
a výzvy, které jsme jim připravili, a těší se
na opakování příští rok.

Plány pro další sezónu

Se začátkem nového školního roku opět začínáme s pravidelným programem. Zůstanou stálice našeho programu, přibydou ale
i novinky. Chystáme například adaptační
kroužek přípravy na školku pro všechny děti,
které se budou teprve chystat na první odloučení od rodičů. Rozšíříme nabídku angličtiny pro děti i pohybových aktivit a plánujeme
samozřejmě i další akce a pravidelné kurzy.
Stále hledáme lektorky a lektory. Máte-li
chuť, pojďte s námi vést nějaký kroužek pro
menší či větší děti nebo i těhotné ženy. Ozvěte se nám na info@hraditko.cz.
V kalendáři jednorázových akcí máme
na podzim například bazar dětského oblečení a vybavení (1. října), dámský swap oblečení (22. října), loutkové divadlo (12. prosince).
Rádi bychom také nabídli venkovní stezky
pro celou rodinu na více místech v našem
okolí.
Ukazuje se, že rodičovská základna je v našem okolí velmi silná a vzrůstající podpora
žen i mužů v podobě návštěv našeho centra
či pomoci při jednorázových akcích to jen
dokazuje. Moc za ni děkujeme a těšíme se
na viděnou při dalším společném hraDítkovém bytí.
Text: JANA SVAČINOVÁ
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ZÁSAHY HASIČŮ BYLY VÍCE NEŽ RŮZNORODÉ
Od každého něco – asi tak by se daly stručně charakterizovat zásahy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Hradištko (JSDH Hradištko) za uplynulé období, kterých bylo celkem 24. Některé přinesly pár humorných okamžiků, jiné měly bohužel spíše neveselý až
tragický nádech.

Patrně největším zásahem bylo angažmá
JSDH Hradištko při zdolávání rozsáhlého
požáru v Národním parku České Švýcarsko, o čemž pojednává samostatný článek.
Z hlediska fyzické i psychické náročnosti
je pak nutné jako další v pořadí zmínit zásah, k němuž byla naše jednotka vyslána
19. června. Tehdy se i přes opakovaná varování před extrémními vedry ohrožujícími zdraví konal v Pikovicích běžecký závod, při němž se dostali do potíží hned tři

REKONSTRUKCE
STŘECHY
HASIČSKÉ ZBROJNICE
V PIKOVICÍCH
Během loňského léta jsme zjistili, že stav
střešní krytiny pikovické hasičské zbrojnice je více než žalostný, přičemž začalo
čím dál více zatékat dovnitř. Havarijní stav
bylo nutné co nejrychleji řešit, a tak obec
zakoupila potřebný materiál a hasiči svolali brigádu.

Bohužel se ukázalo, že střecha vyžaduje
důkladnější rekonstrukci a jedna brigáda
situaci určitě nevyřeší. Odstranili jsme tedy
alespoň staré asfaltové pásy a původní plechovou krytinu ze šedesátých let minulého
století a očistili betonový podklad. V průběhu podzimu jsme se pak sešli na dalších pěti
brigádách, při nichž jsme zacelili a překryli
podkladový beton novou vrstvou, instalovali nové oplechování a okapy a navařili první
vrstvy nových asfaltových pásů. Další postup
pak přerušila zima a celou rekonstrukci jsme
dokončili až na jaře. Členové SDH Pikovice
odpracovali na rekonstrukci bezmála sedm
celodenních brigád, ale práce se podařila a do
hasičské zbrojnice konečně nezatéká.
Poděkování patří obci Hradištko za nákup
nové střešní krytiny, Martinu Urbanovi za
pomoc s transportem materiálu a instalací
nového oplechování a společnosti STAVA
s.r.o. za darování betonu k překrytí původního betonového podkladu střechy.
Text a foto: ZDENĚK PROŠEK
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závodníci, jejichž stav vyžadoval lékařské
ošetření. Naše jednotka tehdy zasahovala
s použitím automatizovaného
externího defibrilátoru (poprvé
od jeho pořízení) u běžce, který
zkolaboval na Posázavské stezce
daleko od všech přístupových cest.
Dalším závodníkům se kardiopulmonální resuscitací sice podařilo
obnovit životní funkce a během
transportu k sanitce vše vypadalo
relativně dobře, nicméně po naložení osoby do sanitky došlo k jejímu dalšímu kolapsu. Následovaly
další dlouhé minuty resuscitace
do příletu letecké záchranné služby, která
však naděje na přežití nehodnotila příliš optimisticky… S ohledem na tuto nepříjemnou
zkušenost bychom rádi apelovali na všechny,
aby nebrali varování před vysokými teplotami na lehkou váhu a nepřepínali své síly.
I u trénovaného a na první pohled zdravého
člověka mohou nastat potíže ohrožující jeho
život. Tento zásah bohužel nebyl ojedinělý.
Dne 6. června zastihly jednoho pikovického
chataře náhlé zdravotní komplikace a i přes
rychlý příjezd záchranných složek mu již nebylo pomoci.

Nehody aut i potopená loď
Naštěstí alepsoň dopravní nehody, k nimž
naše jednotka vyjížděla, se obešly bez takových tragických následků (byť i zde došlo
na zranění osob). Celkem se během jara
a léta vyjíždělo k jedenácti takovým událostem a patřily mezi ně i kuriozity jako například vyproštění fekálního vozu, který skončil
v rozbahněné škarpě. Se člunem jsme vyjížděli pouze jednou, a to 6. srpna k potopené lodi
v Davli. Ze zbývajících zásahů šlo v jednom
případě o záchranu osoby, která spadla ze
skály (naštěstí bez následků), záchranu psa,

který uvízl na skále, a odstranění nakloněného stromu (zde se nakonec nezasahovalo).
Došlo i na nějaké ty požáry, k nimž se vyjíždělo šestkrát. Ovšem ve dvou případech šlo
jen o planý poplach, proto bychom rádi apelovali, aby občané, kteří se chystají pálit např.

větve a podobný materiál, ohlásili pálení Hasičskému záchrannému sboru Středočeského
kraje na jeho internetových stránkách. Tímto
způsobem lze předejít zbytečným výjezdům
jednotek požární ochrany, jejichž pomoc pak
může chybět tam, kde je skutečně potřeba.

Školení i účast na dnech IZS
V průběhu jara pak absolvovali členové
JSDH Hradištko každoroční obnovovací
školení na používání dýchací techniky spojené s praktickým výcvikem v tzv. U-budově
na Hradištku, kam se za tímto účelem sjely

i další jednotky dobrovolných hasičů z našeho okolí. Našel se i čas na prezentaci hasičských dovedností a techniky pro děti i dospělé: 20. června připravili hasiči z SDH Pikovice
malý den integrovaného záchranného systému (IZS) pro hradištskou školku a školku
Julinka ze Zbraslavi. Dále jsme se zúčastnili
dne IZS ve Štěchovicích, kde jsme ukázali
postup při vyprošťování z havarovaného vozidla. Stejnou ukázku jsme pak předvedli též
na výročí 120 let od založení SDH Masečín.
Text a foto: ZDENĚK PROŠEK

{ SPOLKY }

POŽÁR V NÁRODNÍM PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO
O rozsáhlém požáru v Národním parku České Švýcarsko slyšel jistě každý z nás, neboť
událost intenzivně plnila titulní listy snad všech novin. I my v JSDH Hradištko jsme sledovali průběh hasebního zásahu.

Když bylo jasné, že síly dostupné v Ústeckém kraji uhašení požáru nezvládnou a do
akce začaly být povolávány i jednotky požární ochrany z jiných krajů, nabídli jsme své
služby i my. Pokyny k odjezdu jsme dostali 2. srpna, k večeru proběhl brífink členů
odjíždějícího družstva a ve 3 hodiny ráno
odjela CAS 32 Tatra 815 se čtyřčlennou posádkou (dva hasiči z SDH Hradištko a dva
z SDH Pikovice) směr seřadiště zasahujících
jednotek na Mezní Louce nedaleko Hřenska.
Tam jsme se hned ze začátku přesvědčili, že
organizovat činnost zasahujících jednotek
v tak komplikovaném terénu, jaký v Českém
Švýcarsku je, není žádná legrace. V době našeho nasazení působilo v oblasti přes 1 000
hasičů a 200 kusů techniky a koordinovat
takové množství lidí a techniky dávalo štábu
velitele zásahu poměrně zabrat. Práci navíc

výrazně komplikovalo úmorné vedro, hodně
členitý terén a úzké cesty s hustým provozem
velkých hasičských cisteren. Kromě toho se

prakticky vše hned ušpinilo od všudypřítomného
popela (včetně zasahujících
hasičů).

Jak jsme pomáhali
Naše úkoly však byly jasné
– vyhledávat a likvidovat
skrytá ohniska požáru v oblasti Černého dolu a zajišťovat kyvadlovou dopravu
vody z čerpacích stanic
k zasahujícím jednotkám.
Po dvou dnech intenzivního nasazení bylo zjevné, že

jsme si místy sáhli až na dno svých možností
a cítili jsme poměrně slušnou únavu. Třetí
den našeho pobytu v Českém Švýcarsku
jsme byli ráno vystřídáni jinou jednotkou a
odveleni zpět na svou domovskou základnu
v Hradištku. Naštěstí nikdo z nás neutrpěl

žádné šrámy na zdraví, takže nakonec jediný
neduh si ze zásahu přivezla naše Tatra (která
jinak po celou dobu statečně plnila své úkoly), u níž se přidřelo čerpadlo.
Nutno dodat, že naše nasazení v Národním
parku České Švýcarsko pro nás bylo velkou
zkušeností, při níž jsme si opět ověřili, jak
náročné (nejen fyzicky) může zdolávání lesních požárů být. Obáváme se však, že takových událostí může s přibývajícím suchem
a vysokými teplotami přibývat a musíme se
na to všichni připravit a přizpůsobovat těmto
rizikům naše chování v přírodě.
Text: ZDENĚK PROŠEK

ASFALTOVÝ PUMPTRACK V PROVOZU
Pumptrack na Brunšově je hotový. Teda skoro. Chybí nám dodělat pár detailů, začišťovacích prací a provést jednu malou opravu. Asfaltový povrch jsme ale položili, stejně
jako zapojili osvětlení a spolu s ocelovým rozjezdem a dřevěnou rampou je pumptrack
v plném provozu a denně dělá radost spoustě dětí.

O pumptracku a celém projektu se rozepíši v dalším čísle Zpravodaje, až budu moci
říct, že máme hotovo na 100 %. Teď je ale na
místě velké poděkování. Na náš pumptrack
se složilo 78 lidí ve veřejné sbírce a vybrali
jsme krásných 131 587 Kč, což ukázalo, jak

velký je u nás zájem o prostor pro sport dětí.
Celková cena realizace nakonec přesáhla 630
000 Kč (ve veřejné zakázce by to bylo kolem
tří milionů), a tak byla klíčová podpora paní
starostky a všech zastupitelů Hradištka, které
nám nakonec přispělo 488 000 Kč.
Obrovské díky patří také
Miloši Neužilovi a jeho
stavební firmě, bez které
by byla částka za realizaci
mnohem vyšší a pravděpodobně bychom nic nepostavili. Materiálně nebo
finančně nás velmi podpořily i další firmy: Českomoravská společnost
chovatelů, Volspol, Tiskap, Las dřevostavby, Pila

Novotný, SAF, Pila Netluky a Elkov Elektro.
A nakonec kluci, kteří se mnou pumptrack
stavěli: David Palavský, Miloš Neužil, Darius
Lacatus a Honza Sivok. Všem, které jmenuji,
od srdce děkuji. Bez nich bychom pumptrack
neměli.
Text: FILIP ŠIMER
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KONOPÍ – ANDĚL, NEBO ĎÁBEL?
Zvláštní rostlina. Anděl, či ďábel? U někoho vzbuzuje naději na zbavení se zdravotních
potíží, u jiných představuje nebezpečí pádu do bídy drogové závislosti. Je předmětem
sporů mezi doktory práva i medicíny, zároveň je to jen přadná, technická rostlina. Její
pěstování ohrožuje pěstitele dlouholetým vězením, ale lze na něm i legálně vydělávat.

Cannabis. Dostala v češtině název konopí
seté, výměnou jednoho písmene máme slovenské pojmenování konopa siata, Angličané
si vymysleli slovo hemp, Němci Hanf, Francouzi chanvre a Rusové конопля. Již Dioscorides a Plínius v padesátých letech po Kristu
znali konopí, řecky kannabis nebo kainabos,
do latiny přepsáno na cannabis. Řecký spisovatel Herodotos (*484 před Kr.) píše, že
Thrákové si dělali šaty z konopí a z nezralých hlávek samičích jedinců si připravovali
omamný prostředek.

Původ rostliny
Konopí pochází ze stepí náhorních plošin
střední Asie. Podařilo se upřesnit lokalitu
právě na Tibetskou náhorní plošinu. Odtud se před zhruba 6 miliony let začalo šířit
do Evropy a před 1,6 miliony let do východní
Číny. Jinde se udává, že pochází z Indie. Nuže, fantasie vědců
není zanedbatelná.
Rod cannabis obsahuje tři druhy
nebo variety konopí – indické,
plané a seté. Pěstuje se v oblastech ve velkém rozpětí zeměpisné šířky, neboť je velmi přizpůsobivé. Je to dvoudomá rostlina
dosahující výšky až 5 metrů.
Rostliny samčí, tzv. poskonné,
jsou menšího vzrůstu než rostliny samičí, tzv. hlavaté, které jsou
i bohatěji olistěné a dozrávají
o 10 až 20 dnů později.
Po celosvětovém zákazu pěstování konopí v roce 1961, daném Jednotnou úmluvou OSN
o omamných látkách, došlo postupně k vyšlechtění odrůd konopí setého se sníženým
obsahem THC. V osmdesátých letech uznala EU pěstování konopí s obsahem THC
do 0,2 % pro technické či průmyslové účely
a vznikl pojem technické či průmyslové konopí. V ČR umožňuje pěstování konopí zákon
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

Průmyslové využití
Technické vlákno má značnou pevnost
a odolnost proti hnilobě. Proto je vhodné pro
výrobu tkanin, které budou vystaveny povětrnostním vlivům. Semeno obsahuje až 35 %
oleje, pokrutiny kolem 27 % bílkovin. Dále
je vhodné pro výrobu papíru, stavebních
izolací, lisovaných termoplastických dílců
pro automobilový průmysl a další. Konopné
pazdeří je stále více poptáváno i jako stelivo
pro zvířata. V posledních letech se objevují
kompozity, v nichž jsou skleněná a uhlíková
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vlákna nahrazována vlákny přírodními, při
čemž nejvýznamnější postavení zaujímají
konopná vlákna. Velký objem neorientovaných konopných vláken se používá ve formě
netkaných roun jako armatura do plošných
tvarových výrobků, které nachází uplatnění
v automobilovém průmyslu, při výrobě sportovních potřeb (lodní trupy), ale i lopatky větrných elektráren a podobně. V posledních
letech se zkouší využití konopí při výrobě
bioplynu.
V ČR se začalo s ověřováním pěstování konopí setého v roce 1998. V roce 1999 byly v ČR
povoleny pro pěstování polská odrůda Beniko a ukrajinská odrůda Juso – 11, postupně
byly registrovány odrůdy Bialobrzeskie a Monoica z Maďarska. Osevní plocha u konopí
setého byla v průměru let 2010–2013 kolem
200 ha. Zájem pěstitelů je minimální. Pěs-

tování konopí setého v ČR je dotováno. Při
pěstování konopí s dotačním titulem nesmí
obsah tetrahydrokanabinolů (THC) být větší
než 0,2 %.

Omamné látky
Zmiňovaným andělem či ďáblem je právě
THC, které je v pryskyřici. V zemích Starého světa se jmenuje hašiš nebo charas, ganja
či dagga i jinak, má asi 40 % účinných látek,
kdežto usušená květenství nebo i listy známe
v Americe i u nás jako marihuanu. Mají jich
jen 8-12 %.
Když jsem opisoval větu, že v ČR se začalo
s ověřováním pěstování konopí v roce 1998,
věděl jsem, že to není tak docela pravda.
Viz např. prastarý místní název Konopiště.
V době, kdy každý hospodář pěstoval jenom plodiny, které mohl uplatnit ve svém
hospodářství nebo na místním trhu, konopí se pěstovalo zejména kvůli vláknu,

ale i ostatní části rostliny byly využívány v celé střední Evropě. THC sice nebylo
známé, ale jeho účinky byly pozorovány.
Několik postřehů o „vonné živici“ popsal
z oblasti západního Slovenska Jozef Holuby – evangelický kněz a polyhistor (*1836
– †1923). O kouření rostliny se nezmiňuje.
Kolem polí se zelím se vysazovaly jednotlivé
rostliny konopí, aby zabránily housenkám
bělásků požírat zelí. Rostliny dosahovaly obřích rozměrů – 5 m výšky a velmi silné hole
– ale zřejmě běláskům nevadily.

Z lidových pověr
Sklizeň konopí se provádí vytrháváním
rostlin, ne sečením. O tom, že je to důležité, svědčí pořekadlo: „Žena opilá, ostříhaná
svině, konopí posečené, všechno je stejné“.
Ale i to vytrhávání bylo nadvakrát – nejprve
se vytrhaly rostliny samčí, které mají horší
vlákno, a za dva týdny se vytrhávaly rostliny
samičí. Práci dělaly převážně ženy. Při sklizni
samčích rostlin se vytrhávaly i občas se vyskytující rostliny jednodomé,
které dostaly jméno „sverepé“
nebo „bláznivé“. Ty si děvčata
zastrkávala za pas. Když jich
nasbírala devět, odnášela si je
domů a nepozorovaně je vkládala do mužských kalhot a ty
si dávala pod polštář, aby se
ve snu dozvěděla, kdo bude jejich ženich. Tento trik používaly i staré vdovy, protože platilo,
že pokud si babka troufá rozkousat sedlé mléko, má naději
získat manžela. Ovšem zbylé
bláznivé konopí se zahazovalo,
aby vlákno z nich nepřišlo
do příze a plátna, protože ten,
kdo by z takového plátna nosil
oděv, musel by se zbláznit anebo utopit.
Rostlinka konopí, která přestála zimu, je
vhodná na odvar. Ten, když se přidá do kořalky, způsobí, že ani největší „korheľ“ již
nikdy pálené pít nebude.
Když mělo mladé konopí čtyři lístky,
svazovaly děvy dvě rostlinky k sobě barevnou
nití a tajně pozorovaly jejich růst. Jestli byly
obě rostlinky stejného pohlaví, dívka měla
ke sňatku blízko. Jestli však byly různého
pohlaví, ze sňatku nebylo nic. Autor pozorování se tomu sice diví, ale možná to bylo
proroctví do 21. století.
Závěrem malá originální hádanka: „Na hore konopa, na konope hlina, na hline zelina,
na zeline sviňa.“ (Překlad a vyluštění v češtině by mohlo vypadat takto: „Na dřevěném
stole pokrytém konopným ubrusem je mísa
se zelím a vepřovým.“)
Text: VLADIMÍR GLASNÁK;
foto: P. Štěpán
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CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI

Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 1 200 výtisků a je zdarma
distribuován do každé domácnosti. Zpravodaj podporuje podnikatelské aktivity subjektů působících v naší obci a jejich inzerci a oznámení zveřejňuje formou bezplatné služby (max.
25 % strany A4). Přednostně je umísťována placená inzerce.

Inzeráty zasílejte na adresu

redakce@hradistko.cz
ve formátu txt, rtf, doc, tif, psd, ai,
cdr, jpg (v případě jpg bez předchozích zásahů do obrázku), v případě
hotových inzerátů ve formátu pdf
(tisková kvalita, nejlépe PDF/x-1a),
a to vždy do konce měsíce předcházejícího vydání Zpravodaje (tj. do
konce února, května, srpna a listopadu).
Plošná inzerce (ceny bez DPH):
a) celá stránka A4 2 000 Kč
b) 1/2 stránky A4 1 500 Kč
c) 1/4 stránky A4 1 000 Kč
d) 1/8 stránky A4 500 Kč
e) jednosloupcový inzerát 200 Kč
f) řádková inzerce
jeden řádek – tučné písmo 25 Kč
další řádek – obyčejné písmo 20 Kč
(jeden řádek = 40 znaků)
Rozměry inzerátů:
a) celá stránka A4 190 x 277 mm
b) 1/2 stránky A4 190 x 136 mm
c) 1/4 stránky A4 92,5 x 136 mm
d) 1/8 stránky A4 92,5 x 65,5 mm
e) jednosloupcový inzerát š. 57 mm
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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.

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

Po-Pá 8:00-17:00
So-Ne Zavřeno

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

Zahradnické práce:
Tel: 602 444 240

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

