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Prázdné vývěsky bez pozvánek na kulturní a společenské akce se
před Vánocemi proměnily v pouliční galerii. Kolemjdoucí mohli
obdivovat obrázky, které namalovali žáci základní školy.

Skupina nadšenců se pustila do výroby slaměného betlému.
Jeho odhalení spojené s rozdáváním betlémského světla se tak
v době covidové stalo jediným zpestřením adventního času.

Za hasičskou zbrojnicí byla vyčištěna část bývalé zámecké zahrady, která sloužila jako zahrádky obyvatel U-budovy. Vyřezaly se nálety a uklidily hromady odpadků.

Leden i únor byly ve znamení sněhové nadílky. Místní svahy se
tak proměnily v bobové dráhy a pole a louky na běžecké tratě.
Jen několik málo dní bylo příznivých pro bruslení.

Reportáž o naší knihovně, o hledání zajímavých osobností pro
články do Zpravodaje i o sbírce historických fotografií natočila
pro Český rozhlas Region reportérka Barbora Kvapilová.

Redakce pořadu Historie.cs si vybrala naši obec pro natočení dílu vysílaného 20. února. Tématem byl štěchovický poklad – fakta i legendy. Od vyzvednutí archivu K. H. Franka uplynulo 75 let.

Ve čtvrtek 4. března byla úspěšně zkolaudována další část kanalizace – v lokalitě Nade Vsí. V průběhu jara bude na kanalizační řád napojeno 229 domácností.

První poupata byliny kandík psí zub se na severním úbočí Medníku objevila v neděli 7. března. Z důvodu trvajícího nouzového
stavu ho letos měli možnost vidět pouze místní obyvatelé.

{ EDITORIAL }

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
za poslední rok si každý z nás
kvůli covidu prožil horké chvilky, ať už se týkaly zdravotních
problémů, nejisté práce, zhoršené finanční situace, odloučení od přátel a blízkých nebo
náročné domácí výuky dětí.
Abychom nezůstali na dně,
hledáme záchytné body na
cestě vzhůru. Někoho potěší
procházka, jiného vlídný telefonát, radost nám udělá nalezení rozkvetlého kandíku nebo
pátrací hra pro děti, kterou pro
nás někdo připravil.
Mým životabudičem v čase
únorových pošmourných dnů
byla anketa týkající se Zpravodaje. Každý vyplněný dotazník
měl na mě účinek jako dobrá
káva se zákuskem. Valila se
na mě taková lavina témat
a inspirace, že jsem večer nemohla usnout a ráno nedočkavostí dospat. S obrovskou
chutí jsem se pustila do přípravy jarního čísla, ve kterém
se už zčásti odráží vaše nápady a přání. Zpravodaj se tím
rozrostl o osm stran a víc už se
do něj opravdu nevešlo. Tedy
doufám, že vás potěší nejen
tohle číslo, ale i několik dalších, ve kterých se objeví vaše
podněty a náměty na články
a témata, na které se tentokrát
ještě nedostalo.
Přeji vám co nejvíce důvodů
k radosti. Ať vás potěší první
květy tulipánů, vlastnoručně
vypěstované ředkvičky, berušky na vnější straně okna nebo
řádky tohoto čísla.
LUCIE HAŠKOVÁ

• obec podala žádost o dotaci z MMR pro projekt
„Revitalizace centra obce – zámecký park, vybudování dětského hřiště“
• byla opravena místní komunikace Spojovací v délce cca 100 m za částku 317 786 Kč
• obec uzavřela s Královskou kanonií premonstrátů darovací smlouvu týkající se pozemků parc.
č. 80/20 o výměře 4 397 m2 (zahrádky u hřiště)
a parc. č. 156/3 o výměře 266 m2 (část komunikace
vedoucí na Ovčičky). Oba pozemky tak přecházejí
do majetku obce
• obec bezplatně získala od státu pozemek p.č.
351/86 o výměře 116 m2 (místní komunikace
na křižovatce ulic Pikovická, K Sekance a Tiskárenská)
• obec zadala firmě U/U Studio, s.r.o. vypracovaní
akčního plánu rozvoje obce pro aktivaci veřejného
prostoru v částce 238 370 Kč
• byla zkolaudována tlaková kanalizace Nade Vsí
• cena vodného a stočného je na rok 2021 zachována ve stejné výši

• poplatek za odpad je dražší o 100 Kč na poplatníka za
kalendářní rok, tedy 750 Kč pro trvale hlášeného obyvatele, 1 000 Kč za nemovitost bez trvalého pobytu
• společnost Adarman s.r.o., jejímž prostřednictvím
obec koupila severní část středu obce, byla zlikvidována
• na obecní úřad nastoupila nová účetní R. Hrabánková na místo Ing. Ireny Zemanové. Paní Zemanové patří poděkování za její dlouholeté nasazení pracovní i lidské a do dalších let přejeme optimismus,
pevné zdraví a hodně radostí s vnoučaty.

POPLATKY NA ROK 2021

Poplatek
Komunální odpad
Psi

Výše
750 Kč (osoba s trvalým pobytem)
1 000 Kč (za nemovitost
bez trvalého pobytu)
120 Kč/první pes
180 Kč/každý další pes

Vodné

43,64 Kč/m3 bez DPH

Stočné

36,36 Kč/m3 bez DPH

Datum splatnosti

Číslo účtu

31. března 2021

2925111/0100

31. března 2021

2925111/0100

31. března, 30. června 35-388037319/0800
a 30. září 2021
červen 2021
35-388037319/0800

Upozorňujeme občany, že povinnost zaplatit poplatek za odpad a psy je daná obecně závaznou
vyhláškou. Obecní úřad již NEBUDE na tyto platby posílat předpisy k platbě.
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }
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PĚT OTÁZEK PRO STAROSTKU

Co se změní v obci v tomto roce? Na co
se občané mohou těšit?
Tento rok se zaměříme především na přípravu
projektů a realizaci menších akcí. Zadali jsme
vypracování plánu rozvoje obce zaměřeného
na místa aktivního a pasivního odpočinku
ve veřejném prostoru. Výsledkem bude návrh řešení jednotlivých vytipovaných lokalit
v obci, na jehož tvorbě se bude moci podílet
veřejnost. Prvotní výstupy k veřejné diskusi
by měly být v průběhu dubna a dle aktuálních
omezení zvolíme formu představení záměrů
a způsob diskuse. V letošním roce bychom
pak některé návrhy chtěli začít realizovat.
Máme připravený projekt na obnovu zámecké brány. V dopravě bychom chtěli zvýšit
bezpečnost nasvětlením přechodů pro chodce, úpravou provozu před restaurací Japeka
a pokračovat v obnově autobusových zastávek.
Velkou změnou v životě vlastníků 229 objektů
v lokalitě Nade Vsí je dokončení kanalizace,
o které podrobněji informuje Iveta Myšková
v následujícím příspěvku. Při této příležitosti
jí děkuji za koordinaci, technickou podporu
a legislativní zajištění celé akce.

2

Jaká bude největší investice?
Velmi důležitou investicí, po které občané
už dlouho volají, bude realizace zbývající části
chodníku na Brunšově při ulici Benešovská.

3

Jak pokračuje život v obci v době covidové? Objevují se nepředvídatelné
situace, nebo už je všechno po téměř roce
omezení zaběhnuté?
Vzpomínám si na jaro loňského roku, kdy byl
vyhlášen nouzový stav poprvé. Nikdo nevěděl,
co nás čeká, při počtu 300 nakažených denně
jsme měli pocit extrémního ohrožení. Dnes je
to 10 tisíc denně a řada lidí si už riziko ani nepřipouští. Už od jara máme upravený přímý kontakt s klienty, zvýšená hygienická opatření a oddělené pracovní skupiny. Jsem ráda, že provoz
úřadu, údržby i sběrného dvora se nám podařilo zachovat bez omezení, nepočítám-li zkrácení úředních hodin nařízené vládou. Nepředvídatelná jsou nařízení, která se obratem mění.
Rok s koronavirem ukázal, že v době, kdy jsou
uzavřené kroužky, sportovní oddíly a další
zájmové aktivity, chybí ve veřejném prostoru
místa, kde by se děti mohly vyřádit. Jejich budování bylo v minulosti opomíjeno. Důsledkem toho jsou častější projevy vandalismu
v obci. Nepochopitelný je případ ze začátku
března, kdy byly sekerou zničeny a poškozeny
herní prvky a další vybavení dětského hřiště
na Brunšově nebo když v listopadu byla motorovou pilou rozřezána informační cedule naučné stezky na Sekance. Bylo by však mylné
se domnívat, že hřiště či skatepark vše vyřeší.
Důležitá je především výchova v rodině.

4

Zima byla po dlouhé době bohatá
na sníh. Jak se dařilo zvládat údržbu
silnic a chodníků?
V každém případě sníh přinesl rozptýlení
dětem a vytrhl je z denního stereotypu. My
jsme sledovali předpověď počasí a poměřovali
zásoby posypového materiálu. V době největší
sněhové nadílky jsme měli snížený počet pracovníků z důvodu karantény a jednu multikáru vyřazenou z provozu poškozením při úklidu sněhu. Znovu upozorňuji, že každý, kdo
umístil jakékoliv předměty (kameny, železné
tyče, dřevěné plůtky atd.) do pozemku veřejného prostranství nebo veřejné komunikace,
a ty pak způsobí poškození vozu nebo úraz,
nese zodpovědnost za způsobené škody. Proto
vyzývám k odstranění takovýchto překážek.
Musím poděkovat pracovníkům údržby, že
i přes veškeré komplikace udrželi komunikace
sjízdné a chodníky uklizené.

5

Máte nějakou radost nebo starost, o kterou byste se chtěla podělit?
Potěšilo mě právě poděkování některých občanů za úklid sněhu, které jsem ráda vyřídila
pracovníkům úklidové čety.
V souvislosti s koncem zimy máme starosti
se stavem některých komunikací a omezeným
rozpočtem obce na jejich opravy.

MÁME HOTOVOU DALŠÍ ČÁST KANALIZACE
odpadních vod x počet osob x cena za m .

Dne 4. března 2021 bylo řádně zkolaudováno dílo „Hradištko – tlaková kanalizace, lokalita Nade Vsí, napojení na ČOV Pikovice“ a tím je možné uvést jednotlivé přípojky do
provozu. Písemné informace o dalším postupu obdrží všichni vlastníci připojovaných
nemovitostí.

Předmětem zprovoznění přípojky je gravitační propojení objektu na nátokové potrubí
z čerpací stanice, které bylo v rámci stavby
připraveno a ukončeno záslepkou. Jak jsme
v úvodu akce sdělili, tato část gravitační
vnitřní kanalizace již není předmětem prací
dodávaných obcí, propojení si zajišťuje majitel přípojky sám a na vlastní náklady.

Kdo napojí přípojku
Po provedení těchto prací bude možné uvést
přípojku fyzicky do provozu. K tomu
bude třeba otevřít hlavní šoupě
v místě napojení přípojky na veřejnou kanalizační větev v komunikaci. Tuto činnost bude provádět
vždy pouze oprávněná a pověřená
osoba jmenovaná provozovatelem
a vlastníkem sítě, tedy obcí Hradištko. O možném uvedení do provozu
musí vlastník objektu s předstihem
informovat obec a domluvit termín.
Nedílnou součástí a podmínkou připojení dle zákona je podpis „Smlouvy
o odvádění a čištění odpadních vod“,

{

2

}

která musí být podepsaná před zprovozněním přípojky. Vzor smlouvy je k nahlédnutí
na webových stránkách obce – v sekci vodohospodářská infrastruktura – Vzor Smlouvy
o odvádění a čištění odpadních vod, lokalita
Nade Vsí.

Platba za stočné
Cena za odvádění odpadních vod je stanovena zastupitelstvem obce pro rok 2021 ve výši
36,36 Kč bez DPH. Stočné bude účtováno
ročně jako součin množství m3 odváděných
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Množství m3 odváděných odpadních vod
za trvale žijící osobu je stanoveno na 35 m3/
rok, pro rekreační objekty a rodinné domy
bez trvalého pobytu bude účtováno 35 m3
odpadních vod /rok/ objekt. Účtování pro
rok 2021 bude stanoveno jako poměrná část
roku od data napojení na veřejnou kanalizaci.
Datum připravenosti ke zprovoznění vaší
přípojky oznamte prosím s předstihem alespoň dvou pracovních dnů na obecní úřad
na tel. č. 731 658 507, případně na e-mail:
stavebni2@hradistko.cz.

Kontrola staré jímky
Před zprovozněním kanalizační přípojky
bude třeba předložit doklad o likvidaci odpadních vod z vaší stávající
jímky, která byla užívána do doby
přepojení, případně umožnit nahlédnutí, že tyto splaškové vody byly
zlikvidovány. Tyto vody totiž nelze
přečerpat do veřejné kanalizace!
V současné době probíhá projektová
příprava na odkanalizování zbývající
části obce se samostatnou čistírnou
odpadních vod ve Šlemíně. O jejím
vývoji vás budeme průběžně informovat.
Text: IVETA MYŠKOVÁ

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

FINANČNÍ PODPORA SPOLKŮ PRO ROK 2021
Stejně jako v minulých letech byla v rámci
rozpočtu na letošní rok schválena podpora
pro spolkovou činnost. Vzhledem k tomu,
že se v roce 2021 dá očekávat značný propad
příjmů veřejných rozpočtů s velmi pravděpodobným dopadem i na kraje a obce, byla
podpora pro naše spolky schválena poněkud
Žadatel

skromnější. Celkem bude rozdělena částka
442 000 Kč, tj. cca o 100 000 Kč nižší než
v roce 2020. Snažili jsme se každou žádost posuzovat individuálně podle důležitosti a potřebnosti společenské i časové. Samozřejmě
otázkou zůstává, zda bude vůbec možné některé plánované akce letos uspořádat. Věříme,

Cíle projektu

Celkové náklady

že ano, připravuje se jich v našem katastru
dost. Všechny spolky se snaží nějakým omezeným způsobem fungovat i v této době a my
jim přejeme, aby po skončení všech omezení
a zdravotních rizik měly možnost vrátit se co
nejdříve naplno ke své záslužné činnosti.
Text: LADISLAV VONDRÁŠEK
Vlastní
a ost. zdroje

Žádost

Schváleno

Myslivecké sdružení Medník provoz a činnost mysliveckého spolku 95 000

75 000

20 000

10 000

jdeseven z.s.

sekací traktor

191 200

161 200

30 000

10 000

Posázaví o.p.s.

realizace projektů

222 000

0

222 000

0

Gabriela Raiser

nákup deskových her

5 000

1 000

4 000

4 000

SK Pikovice

umělé zavl. hřiště, čerpadlo
a řídící jednotka

60 000

30 000

30 000

30 000

Občanské sdružení Ovčičky

oprava laviček

12 000

2 000

10 000

5 000

Sdružení Mezi řekami, z.s.

Info sešit Hradištko, přednášky,
výstavy

68 000

50 000

18 000

5 000

SH ČMS - SDH Hradištko

činnost kroužku mladých hasičů,
pouť 11. a 12. června 2021

60 000

0

60 000

50 000

SH ČMS - SDH Pikovice

podpora požárního sportu,
oslavy 100 let

50 000

0

50 000

40 000

TJ Slovan Hradištko

činnost mládežnických oddílů,
dětské akce

600 000

450 000

150 000

125 000

TJ Slovan Hradištko

údržba a provoz fotb.hřiště,
oprava boudy

150 000

30 000

120 000

100 000

ZO ČZS Hradištko

zájezdy, osvěta boje se suchem

20 000

0

20 000

10 000

Tomáš Tichý

hudební festival Trampské Pikovice
302 535
28. ročník 2021

282 535

20 000

0

o.s. Bikepark Hradištko

výstavba nového dřevěného rozjezdu 30 921

0

30 921

25 000

Petra Vondrášková

dokoupení cvičebních pomůcek

0

5 000

5 000

42 980

18 420

10 000

5 000

tan. usk. Nech-těla odpočívat nákup a výroba kostýmů na rok 2021 61 400
Tomáš Lorenc

údržba Pivovarského rybníka,
akce pro děti

15 000

10 000

5 000

5 000

Posázaví o.p.s.

úklid břehů a okolí Sázavy 2021

8 000

0

8 000

8 000

1 956 056

1 134 715

821 341

442 000

Celkem

CHODNÍK VI. ETAPA

Když se v roce 2008 realizovala první část chodníku na Rajchardově, vybavuji si poznámky – chodník odnikud nikam. Délka celého chodníku, náročnost terénu a značné finance odsoudily realizaci do postupných etap. Tento rok budeme realizovat etapu č. VI.,
cca 160 běžných metrů od Říčného směrem k Brunšovu. Zmizí další nebezpečná část.

Tato část chodníku je opět navržena na úkor
stávajícího příkopu, je v souladu s územním
plánem, bude se jednat o nový chodník při
komunikaci. Těleso chodníku bude zbudo-

váno na pozemku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Jde o stavbu
těsně sousedící se soukromými pozemky,
všechny připomínky a související problémy

jsme projednali a vyřešili, na některých pozemcích bude upraven terén. Každým dnem
čekáme na vydání stavebního povolení, pak
přijde na řadu výběrové řízení a následně
samotná realizace. Finance na stavbu máme
v rozpočtu vyhrazené, dotaci tentokrát čerpat nebudeme.
Text: TOMÁŠ PIPOTA,
místostarosta
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

TO ABY SE V TOM ŠAMAN VYZNAL!

Po skoro třiceti letech strávených prací leteckého mechanika jsem se rozhodl najít si
nějaké méně stresující povolání, kde si moje žaludeční vředy odpočinou, a domů budu
chodit s čistou hlavou.

A tak jsem se v lednu 2019 ocitl
ve funkci vedoucího údržby naší
krásné obce, kde jsem se pod „bedlivým“ dohledem mého předchůdce
začal seznamovat se záludnostmi
péče o obecní blaho. A pomalu mne
zase začal pobolívat žaludeční vřed
a čistá hlava se začala plnit něčím,
co ještě nezažila.
Pominu-li zimní a letní údržbu obce,
odchyt zatoulaných psů a péči o majetek obce, stalo se pro mne stěžejním odpadové hospodářství a s tím
spojené lapálie.
Odpadové hospodářství obce a s tím
spojené náležitosti jsou pro laika, jako jsem
byl já, prostě věda pro medvěda. Takže jsem
začal studovat zákony, dělat analýzy, počítat
náklady, hledat, kde se dá ušetřit, a zavádět
změny a novinky v odpadové strategii obce,
tak aby byl systém optimální a nezvedaly se
zbytečně náklady pro obec, potažmo pro občany.
V zásadě jsem došel k závěru, že ať dělám, co
dělám, snížení nákladů jde ruku v ruce s ukázněností občanů obce v nakládání s odpady –
TŘÍDĚNÍ A SPRÁVNÉ UKLÁDÁNÍ ODPADŮ. A to samé platí pro majitele rekreačních

•
•
•
•
•

dřevěný odpad: 29 000 Kč
nebezpečný odpad: 96 600 Kč
pneumatiky: 19 500 Kč
biologicky rozložitelný odpad: 0 Kč
tříděný odpad (sklo, plasty a papír):
825 136 Kč
• provoz sběrného dvora včetně vývozů
kontejnerů a úklidu okolo kontejnerů
v obci: 2 000 000 Kč
Výnosy z odpadů
a zpětného odběru elektrozařízení:

objektů, a to snad ještě ve větší míře, protože
z mé osobní zkušenosti se mnozí chataři chovají jako první osadníci na divokém západě
a místní „indiáni“ a jejich rada starších jsou
ti, kteří jejich nezodpovědné chování musejí
snášet, a nesou finanční zátěž. Čest výjimkám,
i mezi osadníky byli slušní a spořádaní lidé.
Dost legrace, trocha statistiky.
Náklady na likvidaci:
• směsný komunální odpad: 2 706 255 Kč
• velkoobjemový odpad: 185 000 Kč
• suť: 41 000 Kč

• EKO-KOM (bonus za třídění odpadu):
323 782 Kč
• kovové odpady: 121 134 Kč
• zpětný odběr elektrozařízení: 44 000 Kč
• jedlé tuky a oleje: 1 000 Kč
Tak a zase trocha toho moudra. Jak je zřejmé,
máme obrovské množství komunálního – nevytříděného odpadu, a to nás stojí pořádný
ranec zlaťáků.
Co kolik stojí:
• Výklop jednoho kontejneru na papír,
nebo plast – 207 Kč. Takže, když odpad
není sešlapán a zmačkán na minimum,
platíme za vyvážení vzduchu.
• Výsyp jednoho zvonu na sklo – 242 Kč.
Proto, oproti letům minulým, necháváme
zvony vyvážet, až když jsou plné.

ODPADY HRADIŠTKO 2020
Množství
v tunách

Náklady a výnosy z likvidace

směsný komunální odpad

875,75

- 2 706 255 Kč

velkoobjemový odpad

121,74

- 185 000 Kč

dřevěný odpad

53,88

- 28 600 Kč

papír

38,41

sklo

35,58

plast+ tetrapak

41,26

bioodpad

119,52

0 Kč

0,4

+ 1 000 Kč

suť

88,55

- 41 000 Kč

železo a kovy

39,28

+ 121 134 Kč

pneumatiky

6,46

- 19 500 Kč

elektroodpad

38,04

+ 44 000 Kč

textil

2,904

0 Kč

nebezpečný odpad

8,67

- 96 600 Kč

1 470,44

- 3 902 091 Kč / + 489 916 Kč

Druh odpadu

jedlé tuky a oleje

celkem

náklady na likvidaci
- 825 136 Kč
bonus za třídění od EKO-KOMU + 323 782 Kč

NÁKLADY NA PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA VČETNĚ VÝVOZU KONTEJNERŮ
A ÚKLID OKOLO KONTEJNERŮ V OBCI: 2 000 000 Kč
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }
• Likvidace jedné tuny komunálního odpadu z popelnic nás letos po zdražení
o 300 Kč za tunu odpadu dle nového
odpadového zákona stojí 2 185 Kč. A to
ještě za každý čtvrtek, kdy přijedou popeláři, platíme svozové firmě 21 000 Kč.

papír, kovy, textil, bioodpad, elektroodpad,
baterie, žárovky, pneumatiky a suť.
Od ledna je platný nový odpadový zákon, ale
o tom až příště, protože z toho, co nás v souvislosti s tímto čeká, nám slezou skalpy a to
v létě budete lépe snášet.

Jo a proslýchá se, že šaman pověřil bojovníky, aby začali kontrolovat, co je v popelnicích,
a ty, které budou obsahovat složky tříděného
odpadu, zakáže popelářům vyvážet.
Howgh! Domluvil jsem!
Text: JIŘÍ AUTERSKÝ

• Likvidace jedné tuny objemného odpadu
– 1 600 Kč.
• Likvidace jedné tuny dřevěného odpadu
– 600 Kč.
• Likvidace bioodpadu – 0 Kč.

Odpad Hradištko 2020
množství v procentech

• Bioodpad likvidujeme zdarma v kompostárně.
A co z toho plyne: místní indiáni a osadníci by se měli zamyslet, co a kam vyhazují,
a začít konat správně. Největší peklo, které si
zaslouží mučení třetího stupně u kůlu, je bioodpad v popelnici. Ten váží jako bizoní hlava
a přitom, když jej uložíte do kompostu nebo
na sběrný dvůr, tak nás likvidace v podstatě
nic nestojí. To samé platí o suti, kamenech
a hlíně, kterou mnozí do popelnice vyhodí.
Snad samozřejmostí je nevyhazování plastů, kovových odpadů, textilu, papíru a skla
do popelnice na komunální odpad. V obci je
dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad,
a především na sběrném dvoře je vždy dostatečná kapacita na uložení těchto odpadů.
A proč máme na sběrném dvoře kontejnery
na různý odpad, je nasnadě. Likvidace každého
druhu odpadu je jinak zpoplatněna, a proto například od objemného odpadu oddělujeme dřevěný
odpad, kde je úspora na jedné tuně 1 000 Kč.
Takže závěrem tohoto pojednání opět zdůrazním – do popelnic nepatří plasty, tetrapak,

V OBCI PŘIBYLY NOVÉ KONTEJNERY
V průběhu loňského roku obec postupně dokupovala nové kontejnery na tříděný odpad a probíhala výměna starých a poškozených. Bylo vybudováno nové zpevněné
stanoviště kontejnerů u Katky. Náklady pokryla finanční podpora za třídění odpadu
od společnosti EKO-KOM.

Řada stávajících kontejnerových stání byla
doplněna o nádoby na drobný kovový odpad,
které najdete před sběrným dvorem, v ulicích
Na Ovčičkách, K Budákovu, Dlážděná (v zatáčce), U Zvoničky, Na Stezce (u Katky), Velká
Podkova, Chovatelů, na parkovišti u hřiště SK

Pikovice a u restaurace Japeka. Výsyp zajišťují
zaměstnanci obce. Objemný kovový odpad se
nadále ukládá ve sběrném dvoře.
V lednu došlo na některých stanovištích k výměně kontejnerů na komunální odpad za nové
plastové. Žádáme, abyste do těchto nových

plastových kontejnerů nesypali žhavý popel.
Dále prosíme, abyste nepřeplňovali kontejnery. Kontejner, který nelze zavřít z důvodu
přeplněnosti, se při výsypu do popelářského
vozu poškodí. Při naplnění kontejnerů ukládejte odpad, včetně komunálního, ve sběrném dvoře.
Děkuji za pochopení a těším se na případné
podněty pro zlepšení systému odpadového
hospodářství obce.
Text: JIŘÍ AUTERSKÝ

NOVÉ KONTEJNERY NA TEXTIL
Před sběrným dvorem, na parkovišti u hřiště SK Pikovice a na parkovišti u restaurace
Japeky nově najdete kontejnery na textil, obuv a hračky. Jejich vývoz a zpracování materiálu koordinuje spolek Help Tex.

Kontejnery jsou vybaveny senzory, které sledují míru naplnění. O vývoz se stará Help Tex,
obci tak nevznikají žádné náklady. Do nádob můžete ukládat veškerý textil, spárovanou obuv,
ložní prádlo, ručníky, tašky, batohy, kabelky a hračky. Velké množství je použito k dalšímu
prodeji, aby spolek získal prostředky na charitativní činnost. Použitelné kusy darují potřebným a zbytek recyklují jiným způsobem. Z každého 1 kg starého oblečení obdrží 1 Kč Dětské
krizové centrum, které pomáhá týraným dětem a jejich rodinám.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

NEBUĎME NEVŠÍMAVÍ K PROJEVŮM VANDALISMU
Hradištko je lokalitou s nízkým počtem trestné činnosti, přesto místní obyvatelé přestávají mít pocit, že je u nás bezpečno. Stále častěji se objevují případy vandalismu v podobě poničených zastávek a informačních tabulí, nevhodné projevy chování mládeže vůči
starší generaci nebo nedovolené vloupání do cizích objektů.

Důvodů, proč tomu tak je, se nabízí hned
několik – narůstající počet obyvatel s sebou
nese i narůstající počet trestných činů. Lidé
se přestávají znát, tudíž si víc pod rouškou
anonymity dovolí. A doba covidová znemožnila veškeré volnočasové aktivity dětí, a tak se
snaží holt zabavit. Pro to máme pochopení,

ale všechno má své meze.
„Pokud jste svědky nevhodného chování,
či trestné činnosti mládeže, neberte spravedlnost do vlastních rukou. Raději pořiďte
záznam na telefon a nahlaste vše policii,“
radí Zdeněk Chalupa, komisař z oddělení
tisku a prevence Krajského ředitelství Poli-

cie Středočeského kraje. „Pokud oznamovatel poskytne policistům nebo správnímu
orgánu svědeckou výpověď a důkaz, právě
zmiňovaný záznam z kamer, může to výrazným způsobem přispět k objasnění případu
a zjištění samotného pachatele protiprávního
jednání,“ dodává. Například u dětí do 15 let
probíhá řešení ve spolupráci s příslušným
orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který prověří i postoj rodičů k trestné činnosti
jejich dětí, či výchovné prostředí, ve kterém
vyrůstají a jsou vychovávány. Na základě vyhodnocení výsledků jeho šetření může pak
navrhnout vhodná výchovná opatření.“
Aktuální doba s sebou nese také častější projevy domácího násilí. „Oběť mnohdy nemá
odvahu případ hlásit, proto je dobré, aby sousedé byli všímaví a sami oběť podpořili při
řešení těžké životní situace,“ říká Z. Chalupa.
Dále varuje před podvodnými prodejci tzv.
šmejdů. Pokud se někdo nechá zlákat „výhodnou“ nabídkou a stane se obětí podvodného jednání, nemá se stydět případ ohlásit.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ

V loňském roce bylo na území obce spácháno 23 případů trestné činnosti – z toho
devět krádeží, ostatní případy se týkaly
obecné kriminality (podvod, poškození
majetku atd.). Od začátku tohoto roku bylo na místní policejní stanici nahlášeno pět
trestných činů – tři vloupání do rekreačních objektů, jedno poškození vozidla
a jedna krádež peněženky. Jeden případ se
už podařilo objasnit.

MÁ NAŠE PRAVIDELNÁ CHARITATIVNÍ SBÍRKA JEŠTĚ VÝZNAM?
Zabývám se touto otázkou od chvíle, kdy i v naší obci byly instalovány kontejnery
na přebytečný textil. Po společné úvaze jsme se rozhodli, že to letos v dubnu ještě zkusíme a uvidíme. A vedou nás k tomu dva důvody.

Jarní a podzimní sbírka pro Diakonii Broumov má v naší obci opravdu mnohaletou
tradici.
Předmětem činnosti diakonie není komerční využití textilu, ale podle stanov družstva
obecně prospěšná činnost, která podporuje
soudržnost, pracovně a sociálně integruje
naše znevýhodněné občany do společnosti tak, aby přednostně uspokojovala místní
potřeby. Využívá k tomu místní zdroje podle
místa, sídla, a působnosti sociálního družstva.
Na svých stránkách Diakonie Broumov uvádí: „Máme vypracován program pomoci
potřebným, jedná se o bydlení pro potřebné,
materiální pomoc, nabídku pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Jedná se o ubytovny v Broumově a v Úpici,
které jsou určeny pro osoby v obtížné životní
situaci. V posledních dvou letech vzrostl počet komerčních firem zabývajících se sběrem
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použitého textilu. Také charity, Červený kříž
a Armády spásy s námi spolupracují v daleko
menším měřítku, než tomu bývalo. Materiál
používají pro vlastní potřebu nebo jako prostředek k financování vlastní činnosti. Důsledkem je stále větší nedostatek sbírek použitého ošacení pro potřebné. Nevzdáváme
naše úsilí a snahu pomáhat lidem, kteří se
dostali do svízelné životní situace, a díky solidaritě mnoha lidí se nám to i daří. Abychom
mohli pokračovat ve své, již více než dvacet
let trvající činnosti, pořádáme dvakrát ročně
organizované sbírky použitého nevyužitého textilu s vaší pomocí či s pomocí dalších
spolků organizované sbírky, kde občané nosí
darovaný textil na konkrétní sběrná místa.”

Přijímat můžeme:

• veškeré oděvy – dámské pánské, dětské
(nepoškozené s fungujícími zipy)
• obuv – nepoškozená (zavázaná v igelitové
tašce)

• kabelky, batohy – pouze nepoškozené
a s funkčním zipem
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky –
čisté i mírně poškozené
• přikrývky, polštáře a deky – pouze péřové
• záclony, závěsy – nepoškozené
• látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
• menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Věci, které vzít nemůžeme:

• znečištěný a vlhký textil
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola, kočárky – transportem se poškodí
• lyže, lyžáky
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
• knihy
Tak tedy – naše letošní jarní sbírka se uskuteční opět ve sběrném dvoře na Brunšově,
o víkendu 24. – 25. dubna 2021 v obvyklé
otvírací době.
Text: JANA CHADIMOVÁ

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO
16. PROSINCE 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

rok 2021 ve výši 60 000 Kč a neinvestiční transfer neziskové organizaci Centrum sociálních služeb Hvozdy pro rok
2021 ve výši 4 000 Kč.

• Obecně závaznou vyhlášku obce Hradištko č. 02/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

• Rozpočet Mateřské školy Hradištko
na rok 2021 a střednědobý výhled
rozpočtu 2022–2023 této příspěvkové
organizace.

• Cenu vodného na rok 2021 pro obec
Hradištko ve výši 43,64 Kč/m3 bez
DPH a cenu stočného ve výši 36,36 Kč/
m3 bez DPH pro rok 2021.

• Rozpočet Základní školy Hradištko
na rok 2021 a střednědobý výhled
rozpočtu 2022–2023 této příspěvkové
organizace.

• Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva, to vše v souladu
s novelizovanými změnami zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
s platností od 1. ledna 2021, pro neuvolněného místostarostu 16 251 Kč, pro
neuvolněného předsedu výboru nebo
komise 3 611 Kč, pro neuvolněného
člena výboru nebo komise 3 010 Kč
a pro neuvolněného člena zastupitelstva 1 805 Kč.

• Rozpočet obce Hradištko na rok 2021.
Příjmy jsou rozpočtovány ve výši
42 276 tisíc Kč a výdaje ve výši 37 582
tisíc Kč. Splátky jistin úvěru představují
částku ve výši 4 694 tisíc Kč. Rozpočet
obce Hradištko je na rok 2021 po započtení splátek jistin úvěrů stanoven
jako vyrovnaný.

• Veřejnou finanční podporu spolků,
organizací a fyzických osob z rozpočtu
obce Hradištko na rok 2021 v celkové výši
442 0000 Kč v souladu se směrnicí č. 04/
2020 pro poskytování veřejné finanční
podpory, neinvestiční transfer neziskové organizaci Charita Starý Knín pro

• Podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku, pro projekt „Revitalizace
centra obce – zámecký park, vybudování dětského hřiště“.

• Střednědobý výhled rozpočtu obce
Hradištko na roky 2022–2025.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Informaci starostky obce o výsledku
z dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020 ze strany Krajského
úřadu Středočeského kraje. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• Informaci starostky obce o zaslané žádosti o kontrolu dodržování dopravního značení nosnosti mostu Edvarda
Beneše Štěchovice-Hradištko.
• Informaci starostky obce o zadání zakázky na opravu místní komunikace
Spojovací v délce cca 100 metrů. V souladu se Směrnicí č. 1/2017 o zadávání
veřejných zakázek byly obeslány 4 firmy. Obec obdržela 3 cenové nabídky,
z nichž jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Šťastný asfalt, s. r. o. s nabídkovou cenou celkem
317 786 Kč včetně DPH.
• Informaci místostarosty obce o vymazání společnosti Adarman s.r.o. v likvidaci, IČ: 06010628, jejíž 100% vlastníkem byla obec Hradištko.
• Informaci místostarosty obce o přijetí
obce Hradištko za člena Honebního
společenstva Medník na proběhlé valné hromadě Honebního společenstva
Medník dne 2. prosince 2020.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 24. ÚNORA 2021
Zastupitelstvo
obce schvaluje:
• Uzavření Darovací smlouvy 5/2021
mezi Královskou kanonií premonstrátů
na Strahově jako dárcem a obcí Hradištko jako obdarovaným týkající se pozemků parc. č. 80/20 o výměře 4 397 m2, druh
zahrada a parc. č. 156/3 o výměře 266 m2,
druh trvalý travní porost.
• Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 351/86,
o výměře 116 m2, druh ostatní plocha,
využití ostatní komunikace. Pozemek je
nabýván dle ustanovení zák. č. 219/2000
Sb. Na pozemku se nachází místní komunikace ve správě obce, sloužící veřejnému
užívání.
• Záměr směny pozemků vzniklých na základě geometrického plánu pro rozdělení
pozemků parc. č. 237/35 o výměře 244 m2,
ostatní plocha, zeleň, parc. č. 237/38 o vý-

měře 19 m2, zahrada a parc. č. 237/39 o výměře 20 m2, zahrada, oddělených z pozemku parc. č. 237/1, zapsaného na listu
vlastnickém 10001 za pozemky parc.
č. 237/40 o výměře 1 m2, ostatní plocha,
jiná plocha odděleného z pozemku parc.
č. 225/1 a parc. č. 237/41 o výměře 1 m2,
ostatní plocha, jiná plocha odděleného
z pozemku parc. st. 51 zapsaných na listu
vlastnickém 3525. Pozemky z LV 10001
nabývá vlastník objektu č.p. 185, pozemky z LV 3525 nabývá obec Hradištko. Rozdíl v cenách pozemků činí
196 700 Kč.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Informaci starostky obce o objednávce
vypracovaní Akčního plánu rozvoje obce
Hradištko pro aktivaci veřejného prostoru v obci.

• Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Mateřské školy Hradištko, kritéria pro
přijetí dětí u zápisu 2021 a k přestupům
v témže roce Základní školy Hradištko
a kritéria pro přijetí dětí u zápisu 2021
do přípravné třídy Základní školy Hradištko.
• Souhlasné rozhodnutí Finančního úřadu
pro Středočeský kraj k žádosti o souhlas
s výmazem z Obchodního rejstříku společnosti Adarman s.r.o.
• Informaci starostky o plánovaném očkování místních občanů 70+ a spolupráci
obce Hradištko s MUDr. Tomášem Gavlasem.
Kompletní znění usnesení najdete
na www.hradistko.cz.
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{ ANKETA }

NOVÁ TÉMATA, ČLÁNKY I TVŮRCI PRO ZPRAVODAJ
V průběhu února a března byla zveřejněna anketa, která vybízela občany k vyjádření
názorů na úroveň Zpravodaje. Vyplnilo ji 233 respondentů (81 mužů a 152 žen), místních i přespolních.

Drtivá většina účastníků ankety Zpravodaj
zná. Výjimkami jsou rodiče žáků dojíždějících do naší školy z blízkého okolí. 72 % dotazovaných dostává Zpravodaj do schránky,
37 % čte jeho elektronickou verzi na webových stránkách obce, 11 % si ho vyzvedává
na úřadě, v obchodě nebo v knihovně. Mezi
odpověďmi se občas objevily stesky, že ho
vymáháte, kde se dá, nebo že dříve chodil
do schránky a nyní už ne. Pokud se stane, že
Zpravodaj do schránky nedostanete, napište
nám prosím na e-mail redakce@hradistko.
cz vaše jméno a adresu a my vám ho v rámci naší obce doručíme. Elektronickou verzi
Zpravodaje naleznete na webových stránkách obce. Pokud jste přihlášení k zasílání
elektronických novinek, dozvíte se i o novém
čísle Zpravodaje.
Jednoznačně oblíbenější je tištěná verze časopisu, kterou preferuje 82 % dotazovaných.
Více než polovina respondentů (58 %) čte
většinu článků, 24 % přečte Zpravodaj od začátku do konce a 16 % si k přečtení vybere
pouze pár nejzajímavějších příspěvků.
Za nejčtenější příspěvky lze považovat články o historii obce, o přírodě, tipy na výlety
a zprávy z úřadu. Oblíbené je také téma čísla,
rozhovor, kulturní rubrika a dění ve spolcích.

Co vám chybí

Velmi si ceníme odpovědí na otázku, co
ve Zpravodaji postrádáte. Sešlo se nám
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na 120 různých tipů, nápadů a inspirace pro
další čísla. Nejčastější požadavek (21krát) se
týkal vize obce, budoucích plánů a projektů.
Snažili jsme se k tomu přihlédnout a rozhodně se máte na co těšit v příštím čísle. Druhým nejčastěji zmiňovaným tématem byly
tipy na výlety (10krát). Do tohoto čísla se
nám bohužel žádný nevešel, ale od příště se
pokusíme uspokojit vaše přání pravidelnou
rubrikou.
Často se opakovalo přání psát tematické články pro rodiče s malými dětmi včetně dětské
rubriky s úkoly (12krát). V této souvislosti
se nám ozvalo i několik dobrovolníků, kteří
by chtěli stránky pro děti připravovat. Snad
děti potěší rébusy, které pro ně připravili dva
místní studenti.
Zajímalo by vás i více článků o historii včetně
vzpomínek pamětníků (9krát), uvítali byste
větší zapojení lidí prostřednictvím anket, výzev a soutěží (8krát), články o sportu a dění
ze spolků, které se ve Zpravodaji tak často
neprezentují (8krát).

Další nápady

Děkujeme za tipy na rozšíření kalendária
o termíny různých poplatků nebo harmonogramy prací. V příštích číslech určitě
přineseme několikrát požadovaný přehled
místních živnostníků a řemeslníků, seznam
firem a poskytovaných služeb. Určitě budeme pokračovat v příspěvcích starostky ve for-

mátu několika vybraných otázek. Pobavil nás
i požadavek na mužský pohled na svět, tak
doufáme, že autor této poznámky oceňuje
alespoň články J. Auterského o odpadech,
které testosteronem jen hýří.
Zaujal nás nápad na právní osvětu řešení
různých nešvarů, například sousedských
sporů. Dotazovaní zmiňovali i větší medializaci nepořádku v obci a více zpráv o činnosti
pracovní čety. Zajímá vás i dění v okolních
obcích, jedna inspirace mířila na více pozornosti pro Brunšov a Šlemín. Témata budoucích čísel by se mohla věnovat i trampingu,
fenoménu chatařství nebo domům se zajímavou historií.
Grafické zpracování hodnotili respondenti
víceméně kladně, tipy na zlepšení se týkají především celobarevného tisku (11krát).
Ojedinělé jsou připomínky ke kvalitě tisku,
fotografií, volby papíru nebo velikosti písma.
Velmi nás potěšil zájem o pomoc při přípravě Zpravodaje, ke které se přihlásilo 30 respondentů. Nejvíce byl zájem o psaní článků
(12krát) a dále o dodávání fotografií a tvoření stránek pro děti (shodně 7krát). Moc si
toho vážíme a postupně se spojíme se všemi,
kteří nám zanechali svůj kontakt.
Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili
a poskytli nám tak cennou zpětnou vazbu.
Vidina spokojených čtenářů je naším hlavním hnacím motorem při tvorbě Zpravodaje.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ

{ INFORMACE }

KDYŽ VOLÁ „PANÍ ŘEDITELKA“

Současná doba nepřeje především kulturním a společenským akcím. Řada představení a vystoupení se přesunula do on-line prostředí. Abychom neupadli do letargie, má
národ projekt #kultura žije, Hradištko má Mirku Flemrovou.

Mirka je chrlič nápadů. To ví každý, kdo se
kdy nachomýtl k jakékoli akci, kterou vymyslela. Jakmile spatřím na displeji svého telefonu její jméno, vím, že se něco začne dít.
Takhle mi převrátila život, když mě před 14
lety přizvala ke spolupráci na Zpravodaji
a k pomoci zvednout úroveň knihovny. V tanečním uskupení Nech-těla odpočívat si vysloužila přezdívku „paní ředitelka“. Předloni
zaktivovala skupinu dobrovolníků a uspořádala živý betlém. Těšila se na opakování
akce v předvánočním čase, ale koronavirová
opatření tomu nepřála.
To by však nebyla Mirka, aby seděla jen tak
nečinně doma. Zburcovala další dobrovolníky a nadšence a vystavila je zkoušce nervů
při pokusech stvořit ze slámy a drátu postavu v životní velikosti. Nadávaly uklízečky

ve škole, nadávali choleričtí manželé, ale výsledek stál za to. Desítky lidí, kteří poslední
adventní víkend zamířili k zámku podívat
se na slaměný betlém a odnést si betlémské
světlo, potěšilo hlavně to, že jim někdo druhý
chtěl svým počínáním udělat radost. A o to
šlo především.
Stejně tak vyzvala učitele ve škole, aby s dětmi namalovali obrázky s vánoční tématikou
a díky nim se z prázdných obecních vývěsek
stala venkovní galerie a častý cíl procházek
v období vánočních svátků.
S tajícím sněhem přišla Mirka s dalším nápadem, a sice s rodinnou pátrací hrou po Hradištku. Je poučná a ne úplně snadná, ocení
ji spíše starší děti a podívají se do různých
koutů obce. Letím na Medník umístit jednu
z otázek, tisknu hrací karty, zveřejňuji infor-

KALENDÁRIUM
• středa 31. března 2021 – poslední den pro
zaplacení poplatků za odpad a psy
• 9. – 11. dubna 2021 – Čistá řeka Sázava
• 29. března – 30. června 2021, komunikace
č. II/102 ve Štěchovicích směrem na Slapy –
částečná uzavírka řízená kyvadlově
• 24. a 25. dubna 2021 od 9 do 17 h, sběrný dvůr
na Brunšově – charitativní sbírka
• 3. a 14. května 2021, MŠ Hradištko
– zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
• sobota 15. května 2021, kemp Pikovice –
Trampské Pikovice
• sobota 26. června 2021, Pikovice
– oslavy 100 let SDH Pikovice
• sobota 3. července 2021, Třebsín
– Třebsínské zvonění
Vzhledem k právě probíhající pandemii Covid-19 může
dojít ke zrušení nebo posunutí termínu plánovaných akcí.
Aktuální informace najdete v kalendáři na webových
stránkách obce.

mace o hře a těším se, kolik lidí si vyzvedne
v kavárně perníček s kandíkem jako odměnu. Volám Mirce, že je všechno připravené,
a ještě než se spojení přeruší, slyším, jak
chvíli váhá. Pak se nadechne a řekne: „Už
mám v hlavě nový nápad.“ Mirko, díky za to.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ

··· NAPSALI JSTE NÁM ···
Dobrý den,
rád pročítám Zpravodaj obce Hradištko. Narodil jsem se v Brunšově
v roce 1949 a do svých 20 let jsme
zde se svým bratrem Janem a se
svými rodiči Janem a Bedřiškou
W. žili. Potěšil mě článek v čísle
Léto 2020 „Zápis do kroniky z roku
1968“, který můj otec vytvořil v té
těžké době. Ani jsem o tomto zápisu
nevěděl. V roce 1968 jsem narukoval na vojnu, kde nám pomalu, ale
systematicky nalejvali do hlavy jejich „pravdu“. Jsem rád, že se jim to
nepodařilo. Byla to sprostá okupace.
V jednom starším Zpravodaji mě
zaujal článek o manželech Čížkovských, kteří tehdy slavili kulaté životní jubileum. V tomto článku zavzpomínali mimo jiné na léta, která
prožili v divadelním spolku Malá
scéna. V tomto ochotnickém spolku
dlouho pracovali i mí rodiče. Mám
na toto období mnoho vzpomínek.
Chodili jsme s nimi na zkoušky
a samozřejmě jsme nevynechali
jediné představení. Redaktorka,
která s manžely Čížkovskými rozhovor vedla, vyslovila myšlenku,
že by bylo pěkné stvořit samostatný příspěvek o tomto ochotnickém
spolku. Vzniklo něco podobného,
nebo máte v úmyslu dát něco dohromady? Mohl bych případně
přispět nějakou vzpomínkou nebo
fotografiemi z mnoha krásných
divadelních představení. Pamětníků z této doby již asi moc nebude.
S pozdravem
Jiří Weinzettl, Trhové Sviny
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{ TÉMA: ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD }

75 LET HLEDÁNÍ „ŠTĚCHOVICKÉHO POKLADU“

Od vyzvednutí tzv. štěchovického archivu, neboli 32 beden
dokumentů z kanceláře státního tajemníka u říšského protektora, později německého státního ministra pro Čechy
a Moravu Karla Hermanna Franka, uplynulo letos v únoru
75 let. Ačkoli je archiv spojován se Štěchovicemi, ve skuteč-

nosti se nacházel v rokli Dušno v katastru Hradištka. Frankův archiv je prozatím to jediné, co zdejší podzemí od konce války ze svých útrob vydalo, přesto se stále objevují
hlasy, které tvrdí, že toho zde nacisti na konci války ukryli
mnohem víc. Pojďme si připomenout ty nejvýraznější.

DEVADESÁTÁ LÉTA – NEJVĚTŠÍ HON ZA POKLADEM
Když se v roce 1990 stal Antonín Branný starostou obce, netušil, že se Hradištko záhy
promění v mediálně sledovanou obec. Díky hledačům nacistického pokladu Helmutu
Gaenslovi a Josefu Mužíkovi se z Hradištka stal novodobý Klondike.

„S hledáním začal v roce 1993 Helmut Gaensel prostřednictvím firmy S.C. Service. Získal
povolení na okresním úřadě a nás se na nic
neptal, “ vzpomíná A. Branný. Gaensel zpočátku pouze zkoumal terén a nebylo jasné,
jestli vůbec někde začne vrtat. Pro místní
včetně starosty byl nečitelný, údajný majitel
zlatých dolů v Jižní Americe s hromadou zahraničních sponzorů. O jeho původu se vedly
dlouhé debaty. Je to Čech nebo Američan?
Nebo sudetský Němec? Brzy na to se v obci
objevil další hledač, pravý opak nesdílného
a tajemného Gaensela. Josef Mužík byl komunikativní a společenský typ, zabydlel se
v lese v karavanu a záhy se stal místní celebritou. Svým nadšením a vyprávěním dokázal
strhnout kde koho a všichni, kdo jsme ho tu
zažili, si přiznejme, že jsme mu tak trochu
fandili a přáli si, aby ten poklad našel právě
on. „Mužík přišel rovnou na obec, představil
se a hned se něco začalo dít,“ potvrzuje své
rozdílné sympatie k oběma hledačům i Antonín Branný. Vzpomíná, jak ho Mužík vodil po lese a ukazoval mu „markanty“, neboli
stopy v kůře stromů dokládající činnost těžké techniky a další značky. Je vidět, že i jeho
tehdejší zlatá horečka nenechala chladným…

okamžite provedte plan evakuace oblasti Hrdištka, vybuch nastane brzo.“
„Revolučni Gardy Vám davaj na vědomi, ze
nehodláme trpět devastace oblasti Hradištka
Skopčákem Helmuta Gaensla bude zatčen a
postaven před soud.“
Denagel, pyrotechnik vojsk SS: „Jsem jeden,
který přežil peklo v prostoru Hradištko pod
Medníkem. Dáváme vám na vědomí, jestli
neodeženete zlatokopy s oblastí Vaší obce, vše
bude vyhozeno do povětří, vše co má nějakou
cenu je dávno odvezeno, konta z bank máme
my, pozůstali z masakru, který tam nastal
(…). Nálože jsou v pořádků. Elekt. vedení
také – zapojeno na agregát připraveno na odpaleni.“ (…)

s někým anebo něčím v jakémkoliv okamžiku
a mám mnoho dalších vlastností. Hlas, který
se mnou mluví, mluví také mými ústy hlasem
rozdílným. V celé Evropě neexistuje jiný případ jako tento můj.“ K dopisu byla přiložená
mapa s vyznačenou štolou, kterou pisatelka
popsala následovně: „Štola je dlouhá cca 230
metrů a je jednorazná, bez postranních štol.
Byla vykopaná za účelem hledání stříbra. Ale
těžba nebyla v žádném případě positivní, a
proto bylo od těžení upuštěno. Němci chtěli
zpočátku využít této štoly jako leteckého krytu v případě útoku. Bedny byly naskládané
do štoly na podzim, protože nepříliš veliké
stromy a keře měly listy podzimních barev, jak
jsem viděla. Blízko nebyl žádný jehličnatý les.
Kamiony jely po úzké, zaprášené polní cestě.“
Skoro až úsměvně působí s odstupem času
snahy tehdejšího vedení Hradištka o to, aby
desetiprocentní nálezné připadlo obci. „Jezdili jsme na tiskové konference – do hotelu
Mandát, na ministerstvo vnitra, a dokonce

Svědectví i výhrůžky
Hledání pokladu bylo oblíbené mediální
téma. Pravidelné reportáže přinášel Josef
Klíma v pořadu Na vlastní oči. Pokud jsme
někomu v té době chtěli v jakémkoli koutu
naší republiky přiblížit, odkud pocházíme,
stačilo říct heslo „štěchovický poklad“ a každý věděl. Medializace případu napomohla
i lavině dopisů, která obecní úřad zaplavila.
Ty měly nejrůznější charakter. Některé psali
pamětníci, kteří v té době žili v bezprostřední
blízkosti zabraného území a za války viděli něco „podezřelého“. Jiné byly výhružné,
které nařizovaly zastavení všech prací, jinak
vše vyletí do povětří. Skupina dopisů tohoto
typu měla vždy rozdílného pisatele (Franz
Sommer – pyrotechnik vojsk SS, Skupina
Sommer nebo Revoluční gardy), ale stejný
rukopis a charakter.
Skupina Sommer: „Pane Starosta obce Hradištka, stal jste se valečnim zločincem, proto
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Josef Mužík ukazuje Antonínu Brannému markanty

Španělská vědma
Vrcholem byl balíček označený „Pozor výbušnina“, k jehož otevření byli přivoláni
pyrotechnici. Jako ze seriálu Akta X působil
dopis z října roku 1992 od ženy jménem Vera
Kalas Vondra ze španělské Valencie, která
popsala své nadpřirozené schopnosti: „Mám
absolutní exklusivní paranormální vlastnosti, které mi dovolují vidět události, které se
staly, anebo se stanou, a také to, co chci vidět pro mě zajímavého. Mluvím telepaticky

i do Amsterdamu, kde byli sponzoři, zástupci
tisku, policie a další pozvaní hosté, a jednalo
se o tom, kdy bude poklad vyzvednut. Pořád jsme si říkali, že až se to najde, ať z toho
obec taky něco má. Vypadalo to, že už zítra
to bude, a pořád nebylo nic,“ vzpomíná Antonín Branný. Věří po takové době, že tu stále
něco je? „Já myslím, že jo,“ dodává.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ;
foto: Miloš Rasocha

{ TÉMA: ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD }

POKLAD HO PROSLAVIL
PO CELÉM SVĚTĚ
Helmut Gaensel se hledání tzv. štěchovického pokladu věnuje nejdéle
ze všech hledačů. Přiznává, že mu hledání přineslo především popularitu a finanční prostředky. Sám už sice aktivně nehledá, ale zastřešuje
aktivity zahraničních skupin.
O pokladu slyšel poprvé v roce 1964, kdy se
prostřednictvím Ministerstva vnitra zkontaktoval s bývalým velitelem ženijní školy
Hradištko Emilem Kleinem, který byl vězněn
ve Valdicích. Dále odcestoval do Brazílie, kde
získal od bývalých SS-manů další dokumenty
a mapu s orientačními body. První hledačské aktivity měly začít v roce 1968, překazila
je však sovětská okupace. Helmut Gaensel
byl v té době v zahraničí a rozhodl se tam
zůstat. Tím ztratil na dlouhou dobu veškeré
kontakty. V hledání pokračoval až v červnu
roku 1990. Na okrese Praha-západ si vyjednal povolení a s mapou od Němců z Brazílie
vyrazil do terénu. „Myslel jsem si, že jsem
favorit, že poklad hned najdu, ale nestalo se.
Orientační body z mého plánku se nehodily
do žádné mapy,“ říká se smíchem.

zhroutila a propadla. Jsem přesvědčený, že
šlo o chodbu, která vede až do chatové osady
Utah.“

Svého největšího rivala Josefa Mužíka označuje za svého dobrého kamaráda. „Nikdy
jsme nespolupracovali, protože mediálně
bylo lepší, když jsme se navzájem hádali
a pomlouvali. Ale to byla jen taková hra. Pepa
je hrozně houževnatý člověk a to natolik, že
věří sám sobě. Já jsem na rozdíl od něj realista, ale mám ho rád,“ říká Helmut Gaensel.

Důležité výpovědi
Začal tedy hledat další informace, a především svědky událostí. „Dostal jsem stovky
dopisů od Němců, kteří tu byli na výcviku.
Měl jsem svědkyni Elizabeth Obert, příslušnici zbraní SS, která tu byla se svým manželem. Byla jediná, která na vlastní oči viděla
ve šlemínské rokli dřevěné bedny. Přecházela s manželem lávku, která vedla přes rokli
směrem k Pervidlu, ucítila zápach a ptala se
manžela, co to je. Řekl jí, že tam natírají bedny impregnací. Vzpomněla si, že tam viděla
takový kotel, tak jsem tam hned nasadil své
lidi a za dvě hodiny ten kotel skutečně našli. Ty bedny byly černě natřené, nemohly to
tedy být ty samé, které vyndali z Frankovy
štoly,“ popisuje Helmut Gaensel vyprávění
své klíčové svědkyně. Dále zmiňuje svědky,
kteří tu viděli přistávat letadlo, a také výpověď vojáka Laubeho, který hlídal bedny
vyložené z letadla. „Mám svědky, kteří viděli, že se tu ukládaly bedny z institutu císaře
Wilhelma, což byl institut pro zvláštní zbraně v Berlíně. Tyto bedny jsou pravděpodobně na Medníku. To jsou důkazy o tom, že tu
nějaké věci ještě jsou,“ je přesvědčený.
V období největších hledačských aktivit pracoval na několika místech a vždycky na něco
narazil. Mimo jiné zmiňuje například důlní
práce z 15. století. „V prostoru bývalé cihelny nedaleko myslivecké chaty jsem se
dostal do jedenácti metrů, kde jsem narazil
na chodbu. Práce jsem zastavil s tím, že budu
za čas pokračovat, ale rok na to se chodba

Stále v centru dění
Díky svým aktivitám se stal světově známým hledačem pokladů. Poskytl spoustu
rozhovorů v médiích od Japonska, přes Rusko až po USA. „Žádný hledač na světě není
tak známý jako já,“ říká. V současné době
aktivně nehledá, ale zastřešuje všechny zahraniční aktivity, které se štěchovického
pokladu týkají, ať už se jedná o německou
pátrací skupinu, která si v těchto dnech pronajímá pozemky v Dušně, výzkum univerzity v Tokiu nebo americké filmaře, kteří se
chystají natočit o pokladu osmidílný seriál
a film.

Opravdu věří, že se tu jednou něco najde?
„Je blbost, že tu jsou tuny zlata, obrazy a jantarová komnata. Existuje ale spousta důkazů
o tom, že tu něco je. A jestli někdo říká, že
tu nic není, tak lže. Může říct, že tomu nevěří, ale nemůže říct, že tu nic není,“ prohlašuje muž, který za největší paradox svého života považuje to, že se nakonec usadil
právě na Hradištku. „Když jsem sem v roce
1990 přišel, plánoval jsem, že tu zůstanu tak
tři roky. A už jsem tu s přestávkami 20 let.
Nakonec jsem tu našel i ten poklad, a tím je
moje manželka Laďka,“ dodává se smíchem.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ

{

11

}

{ TÉMA: ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD }

PÁTRÁNÍ PO POKLADU NIKDY NEVZDÁ
Málokdo může při vyplňování kolonky profese napsat „hledač pokladů“. Josef Mužík, to není jen hledač štěchovického pokladu, díky němuž se proslavil.
V těchto dnech například pobývá na Konopišti, kde pátrá po 400 patnáctikilových cihlách bankovního zlata.
Štěchovický poklad hledá už 30 let a každý,
kdo zná případ z médií a je unavený z věčných prohlášení typu „tentokrát už to tam
opravdu je“, by ho snadno mohl označit
za blázna. Jeho vyprávění o pátrání po dokumentech, zpovídání svědků i mapování míst
v terénu je však svým způsobem strhující
a i když mu nevěříte, díky jeho víře a nadšení,
i po tolika letech neúspěchu a zklamání, mu
nelze upřít jisté sympatie.
O štěchovickém pokladu se poprvé dozvěděl, když na zámku Sychrov hledal takzvané
Rohanovo zlato z drážďanské banky. „V roce
1991 vyšel v novinách článek s prohlášením
Helmuta Gaensela, že do 14 dnů vyzvedne
největší poklad ve středních Čechách ukrytý

nacisty. Tehdejší šéf Útvaru rychlého nasazení rozhodl o přesunu naší hledačské skupiny
na Hradištko. Měli jsme zabránit tomu, aby
vyzvednutý poklad nikdo neodvezl,“ vzpomíná Josef Mužík.
Slibované vyzvednutí se sice neuskutečnilo,
přesto Josef Mužík nezahálel a začal studovat dokumenty v archivu Ministerstva vnitra
týkající se výslechů velitele ženijní školy SS
Emila Kleina a dalších SS-manů, výpovědi
svědků místních obyvatel i obyvatel z okolních obcí. „Kleinovo fluidum zapůsobilo
i na mě,“ přiznává. S Helmutem Gaenslem
sice některé věci konzultovali, ale každý měl
svou hledačskou skupinu, které si navzájem
konkurovaly. Postupem času se v prostoru

naší obce objevovaly další a další hledači, ať
už lidé kolem herce Ondřeje Vetchého nebo
baviče Petra Novotného. Nenašel nikdo nic.
Respektive nic, co by odpovídalo hledanému pokladu. Josef Mužík vypočítává, že
kromě zbraní a munice byl jediný, kdo objevil všechny jevy, které zmiňoval Emil Klein
ve svých výpovědích, například umělou břidlici a umělý pískovec. Za cenný objev také
považuje čtyři bedny německých dokumentů, které našel ve sklepení zbořeného domu
na Třebsíně, kde se říká „u drůbežárny“.
Stále vám připadá jeho vytrvalé hledání nepochopitelné? V poslední době čím dál častěji narážím na amatérské hledače s detektorem kovů. Chodí po lesích a polích a když jdu
náhodou okolo a slyším, že jim detektor zapípá, zvědavost mi nedá a počkám si na to, co
najdou. Většinou objeví jen kovové přezky,
zrezivělé náboje nebo drobné mince, ale ta
touha po dobrodružství je nakažlivá. Že stejná touha je hlavním hnacím motorem Josefa
Mužíka, je nezpochybnitelné. On sám však
k tomu dodává: „Dobrodružství to bylo, ale
stálo mě 16 milionů, a zatím se nenaplnilo.
Buď je špatná politická situace, nebo musíte
shánět finance, pak řešíte pronájem pozemků, povolení od premonstrátů a dalších úřadů, pyrotechnický dozor. A to vyčerpává. Ale
jako řekl Babiš, že nikdy neodstoupí, tak já se
nikdy nevzdám.“
Text: LUCIE HAŠKOVÁ
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{ TÉMA: ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD }

KONEC LEGENDY O POKLADU

O tzv. štěchovickém pokladu bylo napsáno nemálo knih. Katalog Národní knihovny ČR
čítá 11 titulů, sedm z nich je k vypůjčení i v naší knihovně. Na sklonku roku vyšla ta
nejnovější a určitě nebude poslední.

Čím se kniha Jaroslava V. Mareše Štěchovický
poklad – konec legend liší od svých předchůdkyň a jak je možné, že je toto téma stále živé
a diskutované? Jejím autorem není žádný hledač, ale respektovaný reportér a záhadolog.
V knize postupně odkrývá nánosy legendy
a čtivým a srozumitelným způsobem staví
válečné události do souvislostí postavených
na bádání v archivech. Sehnat knihu jako
vánoční dárek, byla hotová detektivka, byla
totiž okamžitě rozebraná. Stejně napínavé
bylo dohonit samotného autora a zeptat se
ho na okolnosti vzniku knihy a její případné
pokračování. Nakonec se to povedlo při telefonickém rozhovoru na jeho cestě do Brna.
„O válečných událostech jsem slýchal už
v dětství od prarodičů, za kterými jsem jezdil
do Hostěradic. V devadesátých letech jsem
pak hltal reportáže Josefa Klímy, který v pořadu Na vlastní oči měsíc co měsíc informoval o tom, že už to bude,“ popisuje Jaroslav
Mareš první setkání s příběhem o štěchovickém pokladu. Tehdy ještě netušil, že se sám
stane novinářem a kolegou Josefa Klímy.

Nový úhel pohledu
Tématu štěchovického pokladu se dlouho
vyhýbal obloukem, měl totiž pocit, že všechno už bylo napsáno. Klíčovým okamžikem
bylo setkání s rakouským dokumentaristou
Andreasem Sulzerem, který mu ukázal několik zajímavých dokumentů včetně rozkazu
o převelení tajemné roty SS Stollenbau v roce
1943 do Štěchovic. Tento dokument, jehož
pravost si ověřil v Národním archivu ČR,
nabídl nový úhel pohledu. Začalo se ukazovat, že štěchovický poklad nesouvisí se zlatem, ale s vývojem tajných zbraní. „Postupně
jsem procházel materiály a byl překvapený
tím, kolik se dá ještě objevit informací a zajímavých souvislostí. Dařilo se mi odstraňovat nános mýtů a z toho, co zbylo, najednou
vystoupil reálný příběh,“ prozrazuje J. Mareš, co vedlo k rozhodnutí knihu o pokladu
nakonec napsat. Zároveň přiznává, že téma
Štěchovic neopustil a ve výzkumu pokračuje.
„Zatím jsem čtenářům sdělil, o co v legendě
o štěchovickém pokladu nešlo. Teď jim dlužím informaci, o co tedy vlastně šlo. Pokud
se mi to podaří odhalit a ověřit, strašně rád
napíšu pokračování,“ říká.
O čem tedy bude druhý díl? Čtenáři, kteří
už knihu přečetli nebo sledují autorův kanál
na YouTube Badatelé živě, nejspíš tuší, že
hlavní hrdinkou druhého dílu bude štěchovická elektrárna. „Snažím se dobrat k tomu,
co bylo na druhém konci elektrického vedení. Jsem ve stavu očekávání a částečného
odhalení. Pokud se potvrdí to, jak se mi to

v tuto chvíli jeví, půjde o děsivější příběh, než
bylo domýšlené ukrývání zlata na poslední
chvíli a střílení svědků. Možná si až teď uvědomíme, že spojenci nevyhráli válku díky
obrovské převaze, ale pouze o fous a s velkým
štěstím. A moc nechybělo a všechno mohlo
skončit úplně jinak,“ poodhaluje J. Mareš,
na co se čtenáři mohou těšit.
V současné době se chystá druhý dotisk knihy Štěchovický poklad – konec legend, nebo
spíš druhé vydání s drobnými opravami. Pokud si zájemci knihu ještě nepořídili, vyplatí
se počkat. „Musel jsem opravit jednu hloupou chybu, a zároveň doplňuji důležitý fakt,
který souvisí s přenosem elektrické energie
a dostavbou štěchovické přehrady, který se
mi vyjevil při procházení fotografií ze stavby
přehrady dochovaných v archivu Povodí Vltavy,“ vysvětluje autor.
Legenda o štěchovickém pokladu je svým
způsobem přitažlivá novodobá báje. Není
škoda ji tímto odhalením zničit? Jaroslav
Mareš se nad mými obavami jen pousměje.
„Sám mám legendy rád, líbí se mi ta romantika a tajemno. Ale i kdybych měl stokrát
pravdu, pořád se najdou lidé, kteří budou

věřit raději legendě než mně,“ říká a vzápětí nastíní svůj vztah k oběma nejslavnějším
hledačům. „Pepa Mužík je pro mě upřímný
hledač, který příběhu věří a vždycky, když mu
tu jeho bábovičku rozbiju, tak si ji postaví
zpátky. Polemizuje se mnou a je s ním příjemné popovídání. Helmut Gaensel si vede
svoje vyprávění a když jsme se loni setkali,
sliboval, že mě přizve, protože už nebude hledat, ale poklad rovnou vyzvedne.“

Historka o vlaku z Berlína
Jaroslav Mareš přišel s odvážnou hypotézou,
že tvůrcem legendy o štěchovickém pokladu je právě Helmut Gaensel. „Už padesát
let všechny ponouká k tomu, aby na poklad uvěřili, nejdřív Státní bezpečnost, potom soukromé sponzory. Nevěřím tomu, že

za tolik let nepřišel na to, na co já jsem přišel
za několik měsíců, a to, že historka o vlaku,
který vyrazil 18. dubna 1945 z Berlína, je naprostý nesmysl. Mluvili jsme o jednom dokumentu z Archivu bezpečnostních složek a on
mi přiznal, že v tomto archivu nikdy nebyl.
V tu chvíli se mi potvrdilo to, co si o něm myslí jeho sousedé. A sice, že Helmut Gaensel
není žádný hledač, ale hlídač.“

Další možná souvislost
Při dalším povídání o tom, co by Gaensel
hlídal, když už tu nic není, se dostáváme
ke ztraceným záznamům o majetku židovských obětí a peněz, které nacisti zabavili. Ty
byly bezpečně uloženy ve švýcarských bankách a až do devadesátých let nebylo jasné,
co s těmito spícími konty bude. Ve Švýcarsku totiž platila padesátiletá promlčecí lhůta,
po jejímž uplynutí se případní potomci už
nemohli domáhat svého majetku v dědickém
řízení. Padesát let od konce druhé světové
války uplynulo v roce 1995. „Moje nejoblíbenější varianta tvrdí, že švýcarští bankéři,
kteří s financemi disponovali, neměli zájem,
aby seznamy majitelů kont vyšly na světlo.
Někdo mohl švýcarským bankéřům říct, že
jsou tyto seznamy ukryty u Štěchovic a že
pohlídá, aby do roku 1995 nebyly nalezeny.
Je zajímavé, že v tomto roce přišla švýcarská
vláda s prohlášením, že seznamy spících kont
a jejich majitelů zveřejní a že nevyzvednuté
prostředky bankám zabaví. V tu chvíli přestaly mít soukromé banky motivaci držet seznamy v domnělém úkrytu a v tu chvíli mizí
Helmut Gaensel ze Štěchovic,“ staví J. Mareš
několik událostí do nečekaných souvislostí.
Čemu tedy nakonec věřit? Můžeme chodit
po lesích a představovat si i nadále tajné
úkryty plné nacistických pokladů a tajností.
Nebo se můžeme pousmát nad tím, jak jsme
na to všichni před třiceti lety skočili a poděkovat Helmutu Gaenslovi za to, že naši obec
takhle zviditelnil? Kdo ví.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KRŇANSKÝM }

LESY NEJSOU V DOBRÉ KONDICI
Klášterní lesy Strahov (lesní správa Milevsko) vlastní na katastrálním území Hradištka
a Štěchovic 1 000 hektarů lesa, což je asi 90 % veškerého lesního porostu. Každý, kdo
jde do lesa na procházku nebo si zaběhat, si jistě všiml velkých vykácených ploch nebo
suchých porostů, které kácení teprve čeká. Povídali jsme si s hajným FRANTIŠKEM
KRŇANSKÝM o tom, jaké jsou příčiny špatného stavu lesa, co se s tím dá udělat a zda
máme ještě naději na jejich obnovu.

Poprvé jsme slyšeli o kůrovcové kalamitě
v souvislosti se Šumavou, nyní vidíme, že
místní lesy se nám během několika let doslova
proměnily před očima. Jak moc alarmující je
jejich stav?
Je to bezpochyby nejhorší situace v našich lesích. Kam se podíváte, všude jsou kůrovcem
napadené stromy, borové či modřínové souše. Mnoho lesa ubylo. Takovou situaci nikdo
z nás nepamatuje.



Co tento stav způsobilo?
Pravděpodobnou příčinou je nedostatek
srážek, které jsou za poslední tři roky velmi
slabé. Stromy jsou oslabené, kůrovec se přemnožil a je téměř nezastavitelný.



Mnoho z nás v těchto dnech míří na
Medník za kandíkem a překvapila nás
obrovská paseka nad altánem. Medník nedávno přešel z majetku státu do vlastnictví
Královské kanonie premonstrátů. Mohl být
majetkový spor další z příčin stavu lesů této
národní přírodní památky?
Na části tohoto majetku, který nám byl vydán
v restitucích již v roce 2016 v katastrálním
území Štěchovice a na Hradištku (Dušno),
je situace výrazně lepší než na Medníku. Ten
jsme do své správy dostali koncem ledna
letošního roku. Do tohoto data hospodařil
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na Medníku státní podnik Lesy České republiky, který mohl na těchto pozemcích zpracovávat jen nahodilou těžbu. Při přemnožení
kůrovce však své kapacity přednostně nasadil
na zpracování kůrovcové hmoty na svých pozemcích. Pozemky, o nichž se vědělo, že se
budou vydávat a je o nich soudně rozhodnuto, byly ve zpracování na druhém místě. Proto
je dnes v této lokalitě revíru zhruba 2 500 m3
nezpracované nahodilé těžby. Soudní průta-

hy se na stavu lesa výrazně podepsaly. Nejsmutnější je, že v této části majetku kůrovcová kalamita postihla mladé, 40–60 let staré
smrkové porosty.
Co se tedy děje na Medníku od ledna?
Hned po předání jsme do této části
revíru nasadili harvestorovou technologii.
V těchto dnech zde můžete vidět pracující
harvestor, který přednostně a co nejrychleji
zpracovává mladé porosty. Rovněž můžete
vidět naše dvě těžební čety, místní kluky,
kteří se výraznou měrou podílejí na zastavení této kalamity. Naším cílem je zpracovat
a odvézt napadenou hmotu do konce dubna.



Bude se těžit i v místech výskytu kandíku?
Do této oblasti se těžká technika přesune
v druhé polovině března. Pracoviště budou
řádně označena páskou s výstražnými cedulemi. V této době kandík kvete, tudíž je zde
zvýšená návštěvnost obdivovatelů přírody.
Tímto chci návštěvníky požádat, aby dbali
zvýšené opatrnosti a nevstupovali na takto
označená pracoviště.



Občas slýchám kritické hlasy, že je
po těžbě nepořádek. Odvezením dřeva
ale práce určitě nekončí. Co se bude dít dál?
Kromě vyvážení dřevní hmoty bude současně probíhat i likvidace klestu nebo jeho
drcení půdní frézou. Následovat bude stavba
oplocenek a pokud se nám bude vše dařit,
nejpozději letos na podzim začneme s obnovou.



{ ROZHOVOR S FRANTIŠKEM KRŇANSKÝM }
Jaké stromy se budou sázet nejčastěji?
Již více než 30 let mám v této oblasti přímý vliv na hospodaření v lese. Jsem velkým
zastáncem listnatých dřevin, zejména buku
a dubu. Snažím se rovněž vracet jedli bělokorou, ale zároveň nezatracuji již zmíněný
smrk. Na štěchovickém katastru je činnost
naší lesní správy v obnově a přeměně porostů
v důsledku kůrovcové kalamity už vidět. Lesy
budou pestré. Mnoho bukových a jedlových
kotlíků, les obnovíme dubem zimním a douglaskou tisolistou. Dále pak sázíme javor klen
a borovici lesní. Obnovu provádíme rovněž
síjí dubu zimního sebraného z našich uznaných semenných porostů, a to s výborným
výsledkem.



František Krňanský se narodil v roce 1969 v Praze.
Vystudoval Střední lesnickou technickou školu ve
Šluknově. V letech 1988 až
1998 pracoval pro Lesní závod Zbraslav, poté 8 let pro
Lesy České republiky – Lesní závod Konopiště, od roku
2016 se stará o Klášterní
lesy Strahov. Žije s rodinou
v Třebenicích.

Jak se daří přirozené obnově lesa?
Sama příroda nám pomáhá hlavně s přirozenou obnovou buku lesního. Naší snahou
je přirozenou obnovu podporovat a chránit
před zvěří. Zvláště na Medníku a na Chlumu
je buk lesní hojně zastoupen. Při ústupu smrku v důsledku kůrovcové kalamity se porosty
tzv. nařeďují, neboli na ploše zůstává méně
stromů a tím na ni dopadá více světla a vody
a nálety lépe rostou. V těchto ředinách se
chová buk takřka agresivně, neboli výborně
se zmlazuje.



Kolik hektarů lesa je třeba zalesnit
a jak je to finančně nákladné?
Zajímavé je, že v tomto suchém období jsou
ztráty z prvního zalesnění zanedbatelné.
Sazenice dobře rostou a zalesněné paseky
nevyžadují vylepšení. Letos na jaře budeme
po kůrovcové kalamitě zalesňovat zhruba
12 hektarů holin, převážně na katastrálním
území Štěchovice. Přičemž budeme sázet
1,5 hektaru smrku, 1 hektar jedle bělokoré,
0,8 hektaru borovice lesní, 5 hektarů dubu
zimního a 3,5 hektaru buku lesního. Z těchto
čísel vyplývá, co se bude dít s obnovou lesa
na Medníku už letos na podzim. Hlavní dřevinou se stane buk lesní a dub zimní. Na obnovu lesa se vynakládají nemalé prostředky,
pohybujeme se kolem částky 80 – 100 000 Kč
za jeden hektar. Cena za stavbu oplocenek se
pohybuje kolem 60 000 Kč za km.

stromů, včasnému zpracování, asanaci a odvozu dřevní hmoty stále ještě dost zdravých
zelených smrkových porostů.



Co se děje s vytěženým dřívím? Daří se
ho vůbec prodat a za jakou cenu?
Průměrné zpeněžení dřeva, které jsme měli
v roce 2018, činilo 1 600 Kč za m3. V roce
2020 spadlo na 750 Kč za m3. Zpracování
jednoho kubíku dřeva nás průměrně stojí
400 Kč, likvidace klestu 90 Kč za m3. Průměrná zásoba je zde 400 m3 na hektar. V této
době je důležité mít nasmlouvaný odbyt vytěžené hmoty (kulatiny, vlákniny). Naštěstí se
nám dařilo napadenou hmotu prodat, a hlavně včas z lesa odvézt. Hlavními našimi odběrateli jsou Dřevozpracující družstvo Lukavec,
Podbrdská lesní a.s., pila Mrázek Radotín
nebo Dřevo Náro Štěchovice. Výrazně pomá-



Máme tedy naději, že se ještě dočkáme
zdravých lesů?
Za poslední půlrok jsem navštívil mnoho lesních majetků postižených touto kalamitou.
Nemyslím, že by naše lesy nějak vyčnívaly, ba
naopak. Po kůrovcové kalamitě 2020 máme
plochy zbavené klestu, oplocené a připravené k nové výsadbě. Některé se již zalesňují.
Na Medníku podle předběžných odhadů
nepřesáhnou nové kalamitní holiny 15 hektarů. Nic, co bychom nezvládli. Loni v létě se
konečně zlepšil srážkový úhrn, dále pomohla
letošní zima. Voda v lese zatím je. Pokud příroda pomůže a srážkový úhrn se znormalizuje, dáme lesy na Medníku hravě dohromady.
Držte nám palce a těšte se na nové, pestré
a zdravé lesy.



hají dotace z různých fondů, které čerpáme.
Například náhrady za zpeněžení či dotace
na oplocenky, obnovu lesa nebo prořezávky.
Vypadá to, že lesnictví bez dotací nepůjde.
O kolik se zvýšil objem těžby dřeva
v období kůrovcové kalamity?
Roční těžba na tomto revíru je 5 000 m3.
V kůrovcové kalamitě těžíme 7 000 m3 ročně, tedy zhruba o jednu třetinu více. Není to
nějak výrazné číslo. Pokud se nám podaří
kůrovcovou kalamitu zastavit a příroda nám
pomůže s vyšším úhrnem srážek, nemělo by
to mít výrazný vliv na hospodaření v lesích.



Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ

Celou dobu mluvíme pouze o hospodaření lesů v majetku církve. Jak se daří
bojovat s kůrovcem soukromým majitelům
lesů?
Zde se kůrovec vesele množí, dřevo se nezpracovává a už vůbec ne včas. Na tyto majetky
jako lesní správa nemáme žádný vliv. Kůrovec se zde rojí, následně přelétává a poškozuje naše porosty. Je jen hrstka soukromých
vlastníků, kteří se o svůj majetek starají vzorně. Souše staré či čerstvě napadené skoro bez
povšimnutí stojí a vypadá to, že ještě dlouho stát budou. To jsou stovky stromů, které
již dávno měly být z lesa pryč. Tedy nejen
sama příroda, ale i lidský faktor má na tuto
kalamitu silný vliv. My máme díky usilovné
péči, důslednému vyhledávání napadených
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{ ŠKOLA }

JAKÉ VÝDAJE PŘINESLA DISTANČNÍ VÝUKA
Koronavirus nás zastihl poté, co jsme prakticky dva roky, ale i několik let dříve, žili
v neustálých provizorních podmínkách a přechodných rozvrzích. Dne 26. února 2020
nám byla předána nová část budovy, následoval týden prázdnin a dva dny nato uzavření škol.

Nejistota ve financování obcí, kterou
způsobil nouzový stav, odložila pořízení vybavení nové budovy za 1,6 mil. Kč
z rozpočtu obce až na podzim loňského
roku, hlavní část však byla převedena
do nového kalendářního roku. Za tyto
finance se pořizují zejména lavice, židle,
tabule, zázemí kabinetů, ale také kompletní vybavení přípravné třídy.
Na podzim jsme dále nakoupili vybavení, které potřebujeme pro distanční

výuku. Od MŠMT jsme obdrželi 416 tisíc Kč na nákup 40 notebooků společně
s příslušenstvím. 30 starších i novějších
notebooků jsme zapůjčili žákům pro distanční výuku, dalších 15 kusů využívají
učitelé. Ze sponzorských darů od rodičů
jsme pořídili zejména webové kamery
(20 ks) a drobný materiál. Toto vybavení bude v budoucnu sloužit jako počítačová učebna a doplnění stávající techniky. Dalších pár kusů počítačů jsme

zakoupili do nových tříd, kde je později
využijeme pro ovládání interaktivních
projektorů. Těch jsme v únoru koupili
devět za necelých 300 tisíc Kč, což byla
částka z rezervního fondu z kladných
hospodářských výsledků a darů.
Spotřební materiál, který běžně nekupujeme, tvoří několik desítek litrů dezinfekce, asi 100 štítů, 500 respirátorů, roušek
atp. Tyto výdaje se pohybují kolem 40
tisíc Kč, což zčásti vykompenzuje menší
potřeba vyvážení jímky...
Text: ONDŘEJ HYNEK

DĚTI VYRÁBĚLY PAPÍR A PSALY HUSÍM BRKEM
Děti, které navštěvují školní družinu, měly v polovině února možnost zúčastnit
se projektového dne s názvem Výlet do historie písma aneb jak psali naši
předci. Paní knihovnice Lucie Hašková dětem poutavým způsobem vyprávěla
o historii písemnictví.
Diskutovala s nimi o tom, proč je vlastně
písmo důležité a že díky písemným záznamům dnes můžeme porozumět životu našich předků. Měla pro ně připravené ukázky skutečného egyptského pergamenu,
čínskou kaligrafickou sadu i okouzlující
starý psací stroj.
Děti zkoušely luštit vzkaz napsaný v hieroglyfech, vytlačovaly klínové písmo do hliněné destičky, ryly do kamene, psaly příbě-

hy husím brkem namočeným do inkoustu
a mohly si vyzkoušet psací stroj. Pro děti,
které se narodily do doby, kdy se ručně
psané písmo dostává do pozadí a jednoznačně převládá ťukání do klávesnice, byla
tato akce určitě velmi poučná. Ne všechno
poučné ale musí být nudné. A právě díky
tomu, že si vše mohly vyzkoušet na vlastní
kůži, udělalo z šedé teorie zábavné odpoledne.

Součástí projektového dne byla i výroba
ručního papíru, při které jsme zužitkovali
starý novinový papír a skartovaný papír ze
školy. Děti si zařádily při nabírání rozmixované papírové kaše do rámečků se sítem
a při zdobení papíru sušenými bylinkami, potravinářskými barvami či různými
třpytkami. Výsledek stál za to, i když si
na něj musely děti pár dní počkat, než se
vše dokonale vysušilo.
Celá tato školní akce splnila svůj cíl. Děti
vědí, jak se dříve psalo, a při výrobě ručního papíru si uvědomily význam třídění
odpadu.
Text: JANA ČERNÁ
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{ ŠKOLKA }

DĚTI POTĚŠIL SNÍH I KARNEVAL

společně s rodiči na vánoční besídce a užít
si adventní atmosféru.
S lednem kromě nového roku přišla i první sněhová nadílka, z které děti měly obrovskou radost. Hned jsme proto vyrazili vyzkoušet sníh na svah naší zahrady.
A v únoru jsme si sněhových radovánek
užili ještě mnohem víc a děti z bobů a pekáčů prakticky neslezly. Ještě jsme stihli
v každé třídě uspořádat masopustní karnevaly, které byly plné princezen, rytířů,
zvířátek a pohádkových bytostí. Nechybělo
ani dobré jídlo, tanec, hry a veselá nálada.
Bohužel 1. března školka opět zůstala bez
dětí a osaměla. S rodiči jsme v kontaktu
a pro předškolní děti chystáme každý týden distanční výuku. Ale popravdě už teď
se nemůžeme dočkat, až se do školky budeme moct všichni znovu vrátit a až ji opět
zaplní dětský smích!
Text: VERONIKA VRŇÁKOVÁ

Letošní školní rok jsme začínali s nadějí, že bude již trochu více ve starých kolejích. Ale
to jsme ještě nevěděli, co nás čeká... V září se k nám na zahradu přišly podívat děti z přípravné třídy na ZŠ. A my jsme se s nimi proto mohli dodatečně rozloučit a předat jim
dárečky.

Naše děti ze tříd Dráčci, Delfínci a Sovičky ještě v září a v říjnu stihly vidět
ve školce divadélka. A potom přišla nová
epidemiologická opatření, s nimi i zavření základních škol a my jsme se najednou ocitli v pedagogickém oslabení.
Naštěstí nám pomohly paní družinářky
Eliška a Maruška ze základní školy. S dětmi jsme trpělivě opakovali správné mytí

rukou a snažili jsme se co nejvíce času
trávit na školní zahradě a neztrácet dobrou náladu. V prosinci už jsme byli opět
v plné sestavě, a tak jsme se mohli s dětmi
začít těšit na Vánoce, společně zpívat koledy a chystat dárečky pro rodiče. A děti
samozřejmě svoje dárečky nalezly pod
stromečkem v každé třídě. Jen nás moc
mrzelo, že jsme se poprvé nemohli sejít

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADIŠTKO
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis dětí k docházce
od školního roku 2021/2022 probíhat v prodlouženém období od 3. do 14.
května 2021, bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
K podání žádosti využijte
jednu z následujících možností:
• zasláním do datové schránky 7j4krtt
• e-mailem s elektronickým podpisem
zákonného zástupce
• posláním poštou na adresu MŠ
• vhozením do určené schránky
na bráně MŠ (ideálně 4. a 5. května
2021)
Je potřeba odevzdat:
• žádost o přijetí
• evidenční list

• kopii rodného listu dítěte, kopii dokladu o oprávněnosti pobytu na území ČR dítěte, které není státním občanem ČR
• vyjádření školského poradenského
zařízení (pokud zde bylo dítě vyšetřeno)
• doložení řádného očkování dítěte
(netýká se dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání)
Zveřejnění výsledků:
Výsledek zápisu bude oznámen zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých

dětí u vstupu do MŠ Hradištko a na

www.skolkahradistko.cz.
Seznam bude zveřejněn nejméně po
dobu 15 dnů. Předpokládaný termín
zveřejnění je stanoven na 4. června 2021.
V seznamu budou děti uvedeny pod
registračními čísly, která obdrží u zápisu. Přijatým dětem nebude rozhodnutí
v písemné podobě doručováno, bude
nachystáno k osobnímu převzetí v MŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání
bude zasláno doporučeně, v písemné
podobě.
Více informací najdete na webových
stránkách mateřské školy.
Text: MAGDA BÍLKOVÁ
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{ DĚTSKÁ REDAKCE }

MŮJ ŠKOLNÍ DEN V DOBĚ COVIDOVÉ
Jak zvládají školní výuku z domova místní školáci? Jak se změnily jejich všední
dny za poslední rok? A jak je pro ně těžké zvednout se od počítače? Vyzvali
jsme žáky pátého ročníku, aby nám napsali, jak vypadá jejich školní den v době
koronavirové pandemie.
V době covidové sedím u počítače. Chodím ven na zahradu na trampolínu. Chodím na procházky s rodiči. S Michalem
a Lukášem si hrajeme na počítači nebo
na telefonu a televizi. S Lukášem si hrajeme na zahradě, třeba děláme lektvar nebo
hrajeme na schovku a s maminkou pečeme.
KRISTÝNA LINHARTOVÁ

Můj den v době covidové vypadá asi takhle:
Ráno vstanu v 7:30 a jdu se umýt a pak se
jdu nasnídat. Po snídani sednu za PC, zapnu videokonferenci a sleduji výuku. Když
výuka skončí, jdu si hrát s kamarády počítačové hry. V půl třetí jdu trénovat podle
tréninkového plánu, který jsem poslal paní
učitelce Švábové. Po tréninku se jdu učit

Můj den: ráno vstanu a obléknu se, pak
si jdu udělat snídani. Potom si připravím
učení a začíná hodina. Po skončení si dám
obídek a těším se ven na koloběžku nebo
penibord nebo jdu s naším psem na procházku. Pak jsem na počítači nebo koukám
na Netflix. Pak je večeře. Takže je to strašná
nuda bez kamarádek.
LAURA HAASOVÁ

a dělat domácí úkoly od mé skvělé učitelky.
Po učení si jdu zase hrát, ale někdy mne
ještě trápí děda s jeho úkoly.

Já strávím skoro celý den u počítače Proč:
Jelikož zaspanu (zaspím), tak mám snídani u počítače, pak máme distanční výuku,
tak jsem zas u počítače, pak mám oběd
a malou procházku, pak dělám DÚ a pak
mám volno a to trávím u počítače. Pak se
jdeme dívat na seriál a jdeme spát. A to je
celý den, no uznejte, že jsem většinu času
u počítače.
VENDELÍN DVOŘÁK
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JAKUB SLANEC
ON-LINE GENERACE
Jak probíhá tvůj všední den?
V 7.58 se vzbudím.
V 8.00 se připojím na videokonferenci.
V 8.01 pozdravím učitelku.
V 8.02 si vypnu kameru a mikrofon.
V 8:03 se převlíkám z pyžama.
V 8:04 si čistím u počítače zuby.
V 8.10 si přinesu z kuchyně k počítači snídani a snídám.
Od 8.15 do 8.45 se snažím pomocí whatsappu na mobilu zjistit, co ostatní právě dělají, a modlím se, ať se mě učitelka na nic
neptá.

V 8.45 máme první přestávku*, jdu si pro
svačinu a koukám na youtube nebo hraju
se spolužáky on-line hry na počítači.
V 8.55 se připojuji na další vyučovací hodinu** a jsem dost naštvaný, protože mám
rozkoukané video z přestávky a láká mě to
si to dokoukat.
V 9.05 mě výuka moc nebaví, takže dokoukávám ve druhém okně to video z přestávky.
Od 9.10 do 9.40 se snažím pomocí whatsappu zjistit, co ostatní právě dělají, já jsem
se ztratil, protože jsem přece dokoukával
to video z přestávky…
Od 9.40 do 10.00 je přestávka, viz. první
přestávka*.
Od 10.00 do 10.45 je výuka, viz. další vyučovací hodina**.
Takhle se to opakuje až do konce vyučování.
Ve 12.35 je konec vyučování, dám si odpočinek = zhlédnu dalších několik videí
na youtube.
Ve 13.00 mě máma zavolá k obědu, takže
sejdu jedno patro a jsem v kuchyni u oběda. Je to můj první pohyb od rána.
Ve 13.30 se vrátím k počítači dodělat si
úkoly, ale zláká mě nějaké video na youtube nebo kluci, co hrajou nějakou onlineovku (pro starší ročníky – hra na počítači).
Ve 14.30 máma řve, že máme vypadnout
od počítače někam ven a já s hrůzou zjišťuju, že ještě přeci nemám hotový žádný
domácí úkol.
V 17.00 přijdu zvenku (potulujeme se
po Hradištku, kde není co dělat) a rychle
sedám k počítači a dodělávám domácí
úkoly.
V 18.00 mi začíná on-line výuka výtvarky
ze ZUŠky.
V 19.30 večeřím a přesouvám se od počítače k televizi.
Co tě baví na distanční výuce?
Že můžu trávit hodně času u počítače a
nemusím brzy vstávat.
Co tě nebaví na distanční výuce?
Že videokonference jsou nudné a jde stěží
sledovat, co se nás učitelé snaží naučit.
Je něco pozitivního na distanční výuce?
Zjistil jsem, že když doma víc pomůžu,
rodiče mi dovolej dýl hrát na počítači =
rodiče spokojení, já spokojenej…
Rodiče taky už tolik neřeší, kolik času strávím na počítači, a někdy si dokonce zahrajou onlineovku se mnou. Viz foto.
TONDA DVOŘÁK, 6. A

{ DĚTSKÁ REDAKCE }

DRAK KOVIT

V Přibyslavi bydlí býk,
kamarádí s kobylou.
Mají spolu pěkný byt
na konci města, za horou.

Autor: Jonáš Šafránek
Postup řešení: Notový rébus. Postup řešení: Vyhledejte všechna písmena ze základní stupnice (C, D, E, F, G, A, H). Písmena tajenky hledejte ve stejném sloupci (taktu). Pokud sloupec neobsahuje žádné další
písmeno, posuňte se k dalšímu, který obsahuje notu. Př.: V jednom sloupci jsou písmena A a Í - písmeno do tajenky je Í. Tajenka: KLAVÍR. Osmisměrka-bludiště. Tajenka: PRASE.

B

Byla jednou jedna Čína,
s vajíčkama dračíma,
z toho vajíčka vyletěl drak
a vyprdl koronamrak.

Zajeli si do Bydžova
nakoupit si nábytek.
Museli tam zas a znova,
ale už je hotov jejich příbytek.

Když byla Čína nakažená dost,
drak se stal ve světě host.
Itálie byla země dračí,
drak si řekl, že mu stačí.

Bystří obyvatelé města
však začali proti tomuto obyčeji hlásat:
„Je málo bytů!
Lidi vykoupili obchody hned
Dobytek má být na poli a byliny spásat!“
a zbyl už jen včelí med.
Valerie Krutská, 3. ročník
Nebe bylo od letadel prázné,
L
začíná to tu být vážné.
Na obzoru se blýská,
slyším klapat mlýn pod Lysou horou.
Nikdo do školy už nejde,
Mraky plynou a mně se stýská.
proto děti doma zlobí,
Vzlykám tu a polykám slzy
na tom už nesejde,
se zraněnou nohou.
aspoň myjou nádobí.
Na lyžích jsem si zranil lýtko!
Nebudu plýtvat slovy…
Koronavirus už je v celé zemi
Potřebuji nějaké lýko
a respektován je lidmi všemi.
a třeba plyš na ovázání nohy!
Děti doma neumírají nudou,
dokud jim počítačové hry zbudou.
Nevím, jak dlouho si tu pobudu,
je to jak žvýkat pelyněk!
Snad se odtud dostanu
dřív, než bude úplněk!
Isabel Krutská, 3. ročník

Autor: David Petlan,
spoluautor: Robert Šolc,
9. ročník

Osmisměrka: Jonáš a Matouš Šafránkovi
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{ HRADIŠTSKÝ TALENT }

VOJTĚCH KUTHAN A JEHO SVĚT MOTORŮ
Tentokrát představujeme našim čtenářům devítiletého Vojtu Kuthana, zapáleného
jezdce motokrosu, který navštěvuje 4. ročník hradištské základní školy a momentálně
stejně jako všichni žáci absolvuje výuku na dálku. Stručně konstatuje, že je to „na nic“,
a už se těší do školy – hlavně na tělocvik a češtinu.

Vojta si díky své vášni zahrál v loňském roce
v seriálu Kukačky, kde dubloval jednoho
z hlavních hrdinů. „Největší obavy jsem měl
z jeho fingovaného pádu,“ říká chlapcův tatínek Pavel Kuthan k natáčení na slapském
okruhu, Vojtově domovské dráze. „Udělali
jsme nějakou strategii a povedlo se to napoprvé. Režisér ale přišel, že by to chtěl ještě
jednou. Když Vojta spadl podruhé, lekl jsem
se i já, že má zlámané nohy. Jedna zůstala
pod motorkou, druhá mu skočila na řídítka.
Viděl jsem ty úhly a říkal jsem si, že musí
mít vykloubené koleno. Navíc měl pokyn, že
má počítat do deseti, pak se teprve zvednout
a odjet. Tak jsem tam deset sekund trnul,
jestli se zvedne, nebo ne. Naštěstí z toho nic
závažnějšího nebylo, ale podruhé už to nahraný pád opravdu nebyl.“
Z natáčení si závodník, který na motorce jezdí od svých čtyř let (už ve třech letech ovšem
začínal na čtyřkolce), odnesl plno zážitků.
Zmiňuje například kameramana nakopnutého do hlavy (usiloval o příliš velký detail při
Vojtově startu) či sympatického Davida Novotného. Otec i syn se shodují, že třítýdenní
natáčení bylo dobrou zkušeností, a navíc si
Vojta díky němu vydělal na novou motorku
a kolo.

Finanční nároky
Aktuálně má Vojta sedmou motorku. Obměňují se podle velikosti a opotřebovanosti,
někdy stačí jen větší kola. Peníze na první
motorku musí získat závodníkova rodina,
pak už se stroje točí – starý se prodá a přidají se peníze na nový. „Na sezónu lze počítat s několika statisíci a výsledkem je telefon
plný fotografií. Nikde jinde to vidět není,“
komentuje finanční náročnost tohoto sportu tatínek. A to má pan Kuthan výhodu, že je
schopen toho na motorkách mnoho udělat.

Ve volném čase se tedy zabývá opravami
a přípravou strojů. I Vojta už se tatínkovi
kouká pod ruce, spoustu toho umí a na trénink si motorku zvládne připravit sám. Co
to obnáší? „Zkontrolovat destičky, namazat
filtr, podle potřeby vyměnit olej, natáhnout
řetěz, zjistit, zda nemám píchnuto…“ vyjmenovává bez přemýšlení. A tatínek doplňuje:
„Po tréninku kompletně usušit prádlo, umýt
a namazat boty (kožené prvky), vyčistit helmu, vyleštit brýle. Umýt a vysušit motorku,
aby nevyrezla ložiska, promazat nejdůležitější prvky…“
Motokros je sezónní sport. V týdnu probíhá
trénink s trenérem, v pátek následuje odjezd
na závody, celou sobotu se jezdí a v sobotu
večer se jede domů. Probíhají i samostatné
tréninky, kdy Vojtu táta vezme jen tak „povozit“. Když je hezky, vyrážejí každý den, při
špatném počasí dvakrát do týdne. Nejčastěji
navštěvují Slapy, Lešany, Václavice, Nečín.
Někde mají díky brigádám tréninky na dráze
zdarma, ale zpravidla za svezení platí. Pokud
je na jaře ještě chladno, zajišťují si na závodech hotel, v teplejších měsících si vystačí
s přebudovanou dodávkou, v níž přespávají
i vaří. Absolvují v ní i vícedenní soustředění.
Vojtův hlavní trenér je Radek Toman a dále
trénuje ještě s Petrem Masaříkem, mistrem
České republiky v motokrosu.
„Hektické jsou hlavně tréninky. V dnešní době
se okruhy hodně zavírají, protože si lidé kolem
stavějí domy a pak jim vadí hluk,“ vysvětluje
pan Kuthan. „Není tedy výjimkou, že jedete
na trénink 200, 300 kilometrů. Tam strávíte
tři až čtyři hodiny, kluk jezdí, já vymrznu…“

Úspěchy a sny
Největším úspěchem Vojtovy dosavadní
závodnické kariéry je 6. místo v celorepublikovém mistrovství z roku 2020 a celkové ví-

tězství v Sedlčansko-slapském poháru v roce
2019. Vojta zatím jezdil v juniorské kategorii
50 ccm, ale protože mu v březnu bude již
deset let, přesedlal na silnější stroj (65 ccm).
A jaké jsou jeho závodnické sny? „Chtěl bych
zajet mistrák do 5. místa. A až budu větší,
chtěl bych jet německý ADAC a zkusit Evropu.“ Tam by se pak mohl potkat i s některými
svými vzory, mezi než patří hvězdy motokrosu Marvin Musquin, Ken Rozcen, Antonio
Cairoli a Jeffrey Herlings.
Při povídání s Vojtovým tátou jsme narazili i na riziko úrazu, které je v tomto sportu
přeci jen vyšší. „Zaklepu to, ale zlomeného
zatím neměl nic. Jednu jizvu má z Tábora,
kde šel ze skoku do pádu. Kdybyste viděla
jeho nohy, jsou jedna velká modřina, ale to

se neřeší. Pro rodiče závodníků je nejhorší,
když letí vrtulník. Pro děti je to povyražení,
ale pro dospělé… Jsme na čerstvém vzduchu, s fajn lidmi, benzín voní. To musí mít
člověk v krvi.“ Sám zmiňuje, že v motokrosu
jde člověk zranění naproti, ale jako prevenci vnímá právě velké množství naježděných
hodin. Když pak Vojta padá, nic ho díky vybudovaným reflexům nepřekvapí, nebojí se.
„Když někdy letím ve vzduchu a jde to nějak
bokem, snažím se to korigovat, a když to neukoriguju, tak to občas dopadne hůř,“ směje
se Vojta, který je už třetí generací závodníků
v rodině Kuthanů. Jeho děda měl motokrosový tým a strýc jezdil plochou dráhu. Vojta
touhu po vzrušení bezpochyby zdědil, neboť
i jeho další koníček je adrenalinový – jezdí
v terénu sjezdy na kole.
Popřejme tedy Vojtovi radost při jízdě, štěstí ve skocích i pádech a mnoho úspěšných
sezón.
Text: KLÁRA BUDILOVÁ
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{ KULTURA }

PROJEKT KULTURA POSÁZAVÍ A POVLTAVÍ
NABÍZÍ FESTIVALY, VÝSTAVY I PŘEDNÁŠKY
Trampské Pikovice, Třebsínské zvonění, Jílovské pivní slavnosti, výstavy a přednášky, setkávání občanů, to vše spojuje projekt Kultura Posázaví a Povltaví.
Jeho cílem je podpořit v regionu kulturu, spojit jednotlivé obce a snadněji přinést občanům informace o kulturním dění v našem kraji.

autorem řady publikací převážně o historii regionu. Na obou festivalech bude
připravovat dokumentární film s mladou
generací na téma „historie mého domova“.

Projekt Martiny a Tomáše Tichých vychází
z dlouholetého organizování různých akcí
a country festivalu Třebsínská zvonička,
který byl zaměřen pouze na country, folk
a trampskou hudbu. Dlouholeté přátelství
s publicistou a dokumentaristou Václavem
Šmerákem pak vyústilo v nový formát tohoto festivalu. Nynější Třebsínské zvonění je hudebně edukační akcí, kde již nejde
jen o poslouchání hudby s párkem v ruce,
ale kde se diváci dozví mnoho zajímavostí
a informací o regionu a mohou se zúčastnit přednášek a workshopů na různá témata. V předminulém ročníku to byla Pocta
vodě, loni Energie pro život. Na festivalu
je vždy mnoho doprovodných akcí, takže
si každý přijde na své. Největšími hity
loňského roku byla středověká vesnice s rýžováním zlata pod záštitou
Regionálního muzea v Jílovém
u Prahy a patronací archeologa
Jana Viznera. Uspěla i blahopřejná píseň Prvních osmdesát, kterou muzikanti složili, nastudovali, nahráli a pak před více než tisícovkou lidí věnovali Jitce Vrbové
a Tonymu Linhartovi.

Jílovské pivní slavnosti se uskuteční 23.
a 24. července v Jílovém u Prahy – jak
příznačné: ve „zlatém“ městě zlatý mok.
Od pátečních 14.00 bude v parku za muzeem představovat to nejlepší ze své výroby
20 minipivovarů ze všech koutů naší země.
Program doplní stánky s cateringem a dalším sortimentem, například proutěnými
košíky, dřevěnými vařečkami, broušeným
sklem, šperky apod. Nebude chybět ani
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy se
středověkým rýžováním zlata, Mezi řekami z.s. s knihami o místním regionu… Nedílnou součástí budou hudební vystoupení
sedmi kapel v rytmu blues, rock, moderní
country, každý den zahraje. Program potrvá do 22.00, stejně jako v sobotu, kdy
se ale začíná už v 12.00. Vstup na akci
bude pro všechny návštěvníky zdarma.

Mottem letošního Třebsínského
zvonění, které se uskuteční 3. července,, je Zdravý životní styl. Kromě
báječné hudby a dalších programů jsou
připravena tři hlavní témata. Prvním je
rodeo a s ním spojené motto „Proměňme
3. července Třebsín v Divoký západ“. Druhým, který připravuje Mezi řekami z.s., je
edukativní část zahájení roku vzpomínek
„Ohlédnutí“ za násilným vystěhováním
regionu. Připomene tragické události let
1941–1945, kdy byli místní obyvatelé vyhnáni ze svých domovů kvůli vybudování
vojenského cvičiště jednotek SS. A právě
Třebsín byl jednou z prvních vystěhovaných vesnic. Třetím tématem pak bude
Glory of Tony Linhart – vzpomínková akce na kamaráda, skladatele a krále
trampských písniček, který letos zemřel
a kterému muzikanti vzdají hold nejvyšší
– nastudují jeho písně a společně je zahrají.
V pořádání Trampských Pikovic převzali
Martina s Tomášem štafetu po Mílovi

Pražákovi, který ji úspěšně nesl sedm let.
Loňský 28. ročník ale překazila pandemie,
náhradní termín se nenašel a festival se
posunul na letošek (část jeho programu
byla přesunuta na Třebsínské zvonění).
Na louku v Pikovicích je na letošního 15.
května připraven program s nejskvělejšími trampskými kapelami, včetně Samsona Lenka a Nezmarů. Bohaté budou
i doprovodné akce – obnovené rýžování
zlata z řeky Sázavy, soutěž Železný tramp
nebo pokusy o nové české rekordy v počtu

US batohů na jednom místě či v rychlosti a estetice skládání US batohu, to vše za
velmi zajímavé ceny. V programu nebude
chybět ani plavba Babičky Mary – plavba v kostýmech už z Týnce nad Sázavou
– a společný zpěv hymny Trampských
Pikovic „Co může být víc“. No a kdyby to
nevyšlo, je dohodnut náhradní termín 11.
9. 2021, tak budeme všichni doufat.
Na výše zmíněných akcích potkáte i publicistu a dokumentaristu Václava Šmeráka
z Mezi řekami z.s., jenž je pořadatelem
mnoha programů, například vánočních
koncertů v kostele Narození Panny Marie
ve Vysokém Újezdě, diskuzních pořadů v
Hradištku, Třebsíně a Krňanech. Je také

Regionální muzeum v Jílovém
u Prahy asi není potřeba představovat. Je to neodmyslitelná součást města, v němž Tomáš Tichý
pořádá své diskuzní pořady s názvem „Hvězdné Nehvězdy“. Jde
o rozhovory s lidmi světového formátu, kteří se ovšem chovají naprosto přirozeně a dávno překročili svůj
stín. V loňském roce proběhl rozhovor
s Jaroslavem Průchou, světoznámým výrobcem mandolín a banj, který hudebně
doplnila Nová Sekce, a s Tony Linhartem,
který doprovodila kapela T. S. Sešlost Praha a Duo Pohoda, následně zahrál i Tony
s Tomášem. Pro letošní rok se připravuje
květnový pořad s dokumentaristou a lídrem kapely Taxmeni Jaroslavem Čvančarou a červnový pořad s Jitkou Vrbovou.
Každý bude opět hudebně doplněn.
Co na závěr? Projekt Kultura Posázaví
a Povltaví podporuje všechny zajímavé hudební a kulturní projekty v regionu a fandí
zdravému životnímu prostředí.
Další informace na

www.trampskepikovice.cz,
www.trebsinskezvoneni.cz
a www.kulturaposazaviapovltavi.cz.
Text: TOMÁŠ A MARTINA TICHÝCH
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{ SPOLKY }

SPORTOVÁNÍ V DOBĚ KORONAVIROVÉ
Jaké jsou v dnešní době možnosti sportovního vyžití? Dvěma slovy: „nic moc“.
Oddíly TJ se snaží dodržovat nařízení vlády, vnitřní prostory nevyužívají, ale
dobře víme, jaký vliv má nicnedělání na naše zdraví a výkonnost. A tak se snažíme dělat aspoň něco.
Oddíl rokenrolu patří mezi českou špičku
a aby mohl i nadále ostatním konkurovat,
trénuje naplno alespoň on-line. Ale i tak
je těžké udržet pozornost a mít motivaci,
zvlášť když před stejným monitorem sedíte několik hodin při on-line školní výuce
nebo při hraní akčních her za odměnu.
Trenérky už netrpělivě vyhlížejí jarní dny,
aby mohly vést tréninky v menších počtech
někde venku.
S fotbalem je to horší, ten se on-line hrát
nedá. Snažíme se organizovat individuální
výběhy různě po lesích a cestách alespoň

pro mladší kategorie, i když kluci chtějí
hlavně hru a míč. Účast sice není na 100 %,
ale i tak si trenéři a někteří rodiče pravidelné výběhy pochvalovali, aspoň nás to donutilo se hýbat. Doufáme, že jaro přinese
možnost sejít se na hřišti a přinejmenším
ve skupinkách si zatrénovat, ale vývoj posledních dnů bohužel směřuje jiným směrem. Je to strašná škoda, dopady na zdraví,
kondici a výkony dětí budou zřejmě obrovské. Moc si přeju, aby se po obnovení
soutěží povedlo navázat na poslední úspěchy – skvěle našlápnuto měli žáci, dorost se

probojoval až do krajské soutěže a někteří
už úspěšně váleli za A tým.
Kterým sportům doba nepřeje
Oblíbeným oddílem byly i míčové hry v tělocvičně, které pandemie úplně zastavila.
Až to půjde, bude muset Mirča s Vildou
začít znovu od nuly, doufám, že budou mít
pořád chuť. Co se týče neorganizovaných
sportů, tenisti hráli na kurtu, co to šlo,
i když mohli jenom ve dvou, a tak museli
vynechat oblíbenou čtyřhru, ale jakmile
začalo mrznout, na antuce už hrát nešlo, fotbálky, nohejbaly, baskety, aerobiky
a další zimní aktivity v tělocvičně v letošní zimě vlastně nezačaly. Nejčastěji dnes
vídáme děti na koloběžkách, ale bohužel
v obci chybí vhodná místa, kde by se kluci
i holky mohli pořádně vyblbnout a přitom nikoho neohrožovali ani jízdou ani
nevhodným chováním vůči lidem, kteří je
napomenou.
Díky bohaté nadílce sněhu jsme si dva
týdny užili aspoň běžky a teď už pomalu
vyhlížíme teplejší počasí, abychom mohli
vytáhnout kola. Doufejme, že přes léto se
budeme moci vrátit ke svým oblíbeným
sportům a zlepšíme si kondici.
A aby to bylo na závěr trochu veselejší,
na obci se připravuje plán na vytvoření
venkovních i vnitřních sportovišť a prostor pro volnočasové aktivity. Potřebujeme
spoustu takových míst pro všechny kategorie i pro jednotlivé části obce, nebude
to určitě jednoduché ani levné, ale snad se
brzy podaří nejen vytvořit plán, ale i některé z projektů realizovat.
Text: LADISLAV VONDRÁŠEK

OTUŽILCI OD SOUTOKU

Zavřené sauny a wellness centra, snaha posílit imunitu na obranu proti covidu i touha
po rozptýlení a adrenalinu v nelehké době, to jsou důvody, proč je hitem poslední doby
právě otužování. Této aktivitě se věnuje také skupina, která si říká Otužilci od soutoku.

Parta sportovně založených přátel z Hradištka, Davle a okolí se před rokem rozhodla přeplavat jarní devítistupňovou Vltavu
na ostrov u Kiliána a svou výzvu společně
uskutečnili. Tomu předcházel pravidelný
trénink – dvakrát až třikrát týdně se ponořit na dvě minuty do Vltavy. Od té doby se
členové schází nepravidelně v různém počtu, podle toho, kdo má zrovna čas. Otužují se ráno, odpoledne, ale i za tmy, nejčastěji za štěchovickou přehradou a na soutoku
u davelského ostrova. K otužování vedou
i své děti, které se navzájem motivují, a do-
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konce se těší. Jaké účinky má otužování
na zdraví celé rodiny, prozradila Veronika
Trojanová: „Po ponoru jsme nebyli nikdy
nemocní, nemáme žádné rýmy a kašel.
Přesto jsme se nevyhnuli covidu, ale možná díky otužování jsme měli lehký průběh.
Určitě budeme pokračovat.“
Pokud máte chuť začít s otužováním,
oslovte tuto skupinu na facebooku, rádi se
s vámi podělí o své zkušenosti.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ

{ SPOLKY }

„A CO DĚTI MAJÍ SI KDE HRÁT?“
POSTAVÍME ASFALTOVÝ PUMPTRACK
Letos v březnu je to deset let od chvíle, kdy jsme začali na Brunšově stavět bikepark. Naším cílem je vytvořit zde profesionální sportoviště, které přetrvá mnoho
let. Proto jsme se rozhodli pro stavbu asfaltového pumptracku.
Pumptrack je dráha pro kola, koloběžky Na podzim se ale sešlo několik impulsů doa skateboardy, tvořená z různých nerovnos- hromady, které mě inspirovaly k ráznému
tí, které jezdci využívají k získání rychlosti kroku. Asfaltový pumptrack si postavíme
takzvaným pumpováním (pohybem podob- (téměř) vlastními silami! V podzimním
ným jako při houpání na houpačce), aniž Zpravodaji mě zaujal článek Jarmily Dvořáby šlapali. Jízda na pumptracku je vhodná kové A co děti? Mají si kde hrát?, o tom, že
pro děti, začínající jezdce i velmi pokročilé. v obci chybí prostor pro kluky a holky, kteří
Je fyzicky i technicky velmi náročná, takže rádi jezdí na freestyle koloběžkách. Stejný
přispívá k zlepšování kondice i motorických
dovedností. Je ale především zábavná!
Během těch deseti let jsme na Brunšově
stihli vybudovat perfektní sportoviště, kde si
mohly skvěle užívat děti a které mohlo svou
kvalitou zároveň sloužit k tréninku profesionálů. Zvládli jsme dvakrát uspořádat závody
s účastí mnoha bikerů z celé republiky, kteří
potěšili spoustu diváků z okolí. S podporou
obce a často i stavební firmy Miloše Neužila jsme zde odvedli spoustu práce. Bikepark ale zažíval i horší okamžiky, kdy jsme
neměli dostatek času a sil na jeho údržbu
nebo když v jeho prostoru sídlila stavební
firma provádějící rekonstrukci silnice ze
Štěchovic. Následky posledně zmíněného
jsme se rozhodli odstranit vloni na podzim,
kdy se sešli všichni členové našeho sdružení
a kdy jsme začali stavět nové skoky. Rychle
se k nám přidala i početná parta kluků, kteří
dráhu i přes její špatný stav využívali a stali
se z nich hned noví členové sdružení. Práce
se vyvíjely dobře a všichni jsme měli radost
z nových možností, které nám náš bikepark
nabízel. Přesto jsem měl pocit, že tohle už
nestačí.

Hlína vs. asfalt
Údržba je totiž nejnáročnější prací. Postavit
nové překážky stojí sice hodně sil, ale práce je celkem rychle hotova. S údržbou je to
přesně naopak. Hliněný bikepark vyžaduje
téměř denní údržbu, aby zůstal ve skvělém
stavu. Není navíc využitelný za každého počasí. Když je na podzim nebo na jaře bláto,
nedá se na hlíně pořádně jezdit a ten, kdo to
zkusí, dráhu jenom poničí. Proto už dlouho
sníme o tom, že bychom na Hradištku měli
asfaltový pumptrack, jako je to trendem
po celé Evropě. Na takovém pumptracku
se dá jezdit kdykoliv a hlavně je nenáročný
na údržbu a přetrvá mnoho let. Už dlouho
sleduji stavby takových sportovišť ve větších
evropských městech a představujeme si, že
bychom podobnou dráhu měli i u nás. Trend
dorazil i do Česka, a tak můžete třeba v blízkém Benešově vidět moc pěkný asfaltový
pumptrack, který si oblíbily děti ze širokého
okolí. Potíž je v tom, že stavba takové dráhy
od specializované firmy stojí miliony.

jako potenciální sponzory. Věřím, že tímto
způsobem zajistíme část peněz potřebných
pro realizaci. Zbylou částku chceme vybrat
prostřednictvím on-line veřejné sbírky a to
bude chvíle, kdy se obrátíme na vás, na občany naší obce, které budeme žádat o pomoc.
O on-line sbírce rozhodneme až podle toho,
kolik peněz získáme od sponzorů projektu
a budeme o ní informovat prostřednictvím
facebookových stránek bikeparku (facebook.
com/HradistkoBIKE), prostřednictvím le-

problém u nás platí pro skateboardy, inline
brusle a nakonec trochu i pro kola. Psalo
se i o petici za výstavbu prostoru pro koloběžkáře. S Davidem Pálavským a ostatními
kluky ze sdružení máme přitom dlouholeté zkušenosti právě s takovými sportovišti,
a kdybychom s výstavbou pomohli, podařilo by se nám ušetřit obci nemalé peníze,
které si specializované firmy účtují. Proto
jsem kontaktoval paní starostku Svobodovou a po poměrně krátkém jednání jsme se
shodli, že bychom mohli stavbu asfaltového
pumptracku realizovat na základech původní
dráhy v bikeparku.

táků ve vašich schránkách a případně prostřednictvím Zpravodaje. Pokud už teď víte,
že byste nám chtěli pomoci, můžete mě kontaktovat na e-mailu filip.simer@seznam.cz
nebo na telefonu 728 603 708.
Pokud se nám opravdu podaří asfaltový
pumptrack vybudovat, bude využitelný po
celý rok a neustále otevřený pro veřejnost.
Za jakéhokoliv počasí zde budou moci jezdit
cyklisté všech věkových kategorií, koloběžkáři
a skejťáci. Navíc nám bude sloužit mnoho let.
Text: Filip Šimer,
předseda o.s. Bikepark Hradištko

Sponzoring a veřejná sbírka

Filip Šimer
David Pálavský
Miloš Neužil
Darius Lacatus
Pavel Beránek
Ota Wohlmuth
Filip Chadima
Martin Pochobradský
Martin Zloch
Martin Kovanda
Alex Vávra
Erik Koděra
Jenda Pokorný
Pavel Kadeřábek
Max Skřivánek
Martin Renfus
Filip Štěpánek
Jáchym Štěpánek
Bára Purmová
Karolína Sedláčková

Obec přislíbila zajištění rekonstrukce okolí
a zázemí areálu tak, aby vyhovoval standardům moderního a bezpečného sportoviště,
kam mohou třeba malé děti doprovázet i jejich maminky. Na samotnou stavbu asfaltové dráhy ale nemá obec v současné době
peníze. Ve srovnání se stavbou od specializované firmy bude náš pumptrack stát pouze
zhruba pětinu celkové ceny, protože náklady
půjdou jen do materiálu a práce asfaltérů,
se kterými budeme spolupracovat. Jedná se
o částku zhruba 150 až 200 000 Kč, a tak jsme
se rozhodli, že financování zkusíme zajistit
sami. Rozpočet a vizualizace projektu budou
hotové během března a my pak v první fázi
začneme oslovovat lokální a cyklistické firmy

ČLENOVÉ SDRUŽENÍ:
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{ SPOLKY }

BĚHEM ZIMY NEDOŠLO V NAŠÍ OBCI K ŽÁDNÉMU POŽÁRU
To, že převážnou většinu výjezdů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hradištko (JSDH
Hradištko) v poslední době tvoří zásahy u dopravních nehod, potvrdila i uplynulá zima.
Z celkových devíti výjezdů se dopravních nehod týkalo pět.

udržovat techniku, neboť výjezdová činnost
jednotky nebyla nijak omezena.

jednotka během zimy pouze jednou, a to 7.
ledna na Hvozdy, ale jednalo se jen o planý
poplach.
Je zajímavé, že během letošní zimy nedošlo v naší obci k žádnému požáru. Během
předchozích let totiž docházelo poměrně
často k požárům chat, obvykle způsobených
kamny a jejich komíny. K zatím poslednímu
nasazení došlo 26. února, kdy byl jednotce
vyhlášen požární poplach, během nějž tzv.
zálohovala stanici HZS Jílové u Prahy, neboť
všichni profesionální hasiči z této stanice byli
vysláni k požáru do obce Nupaky u Říčan.
Dále je také nutné zmínit pomoc poskytnutou
Mysliveckému spolku Medník s transportem
uhynulého zvířete z nepřístupného terénu
z břehů přehradní nádrže Štěchovice s pomocí
člunu 2. února, zde se však nejednalo o evidovanou událost, resp. oficiální zásah.
Opatření přijatá proti šíření onemocnění covid-19 do značné míry ztížila konání pravidelných cvičení JSDH Hradištko. Cvičili jsme
zcela výjimečně a za maximálního možného
dodržení všech hygienických opatření (např.
nácvik záchrany osoby, která se propadla
ledem). Stejně tak bylo potřeba pravidelně

Jelikož jsme nedávno vstoupili do nového
roku, je na místě zhodnotit rok předchozí:
JSDH Hradištko vyjela během roku 2020
k celkem 36 událostem, přičemž se jednalo
o 13 dopravních nehod, 7 požárů, 14 technických pomocí a ve dvou případech šlo o planý
poplach. K nasazení člunu došlo ve 4 případech. Ve 22 případech dorazila JSDH Hradištko na místo události jako první zasahující
jednotka a celkový čas strávený u zásahů
v roce 2020 činil 50 hodin.

K první nehodě ve sledovaném období vyjela jednotka 8. prosince do Štěchovic, k další
pak 19. ledna, kdy došlo k nárazu vozidla
do betonového sloupu přímo před hasičskou
zbrojnicí v Hradištku. Následovaly dvě nehody krátce po sobě, které měly společné to, že
se jednalo o havárii čtyřkolky. K první došlo
14. února v Davli a k druhé na lesních cestách
poblíž vrchu Homole nad Štěchovicemi o dva
dny později. Zásah u Homole byl poměrně
náročný v tom, že bylo obtížné se na místo
události dostat s potřebnou technikou a posléze po zasněžených komunikacích vyvézt
zraněnou osobu v sanitce ven z lesa. K zatím
poslední nehodě vyjela jednotka 25. února
k obci Buš, kdy musel být zraněný řidič
z vozidla vyproštěn a transportován do
nemocnice helikoptérou.

Asistence záchranářům
Kromě dopravních nehod byla jednotka
vyslána dne 11. listopadu k záchraně osoby,
kterou přepadly náhlé zdravotní komplikace
v jedné z chat v Pikovicích, a jejímu transportu k sanitce. Podobný zásah pak proběhl i 6. ledna v Hradištku. K požáru vyjela
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Vyhodnocení uplynulého roku

Nové vybavení JSDH Hradištko
Na přelomu února a března 2021 obdržela
jednotka nové vysílačky. Dosavadní přesluhovaly a nebyly už příliš spolehlivé, což
přinášelo při zásazích nejrůznější komplikace. Dále jsme pořídili dva nové dýchací
přístroje s vyváděcí maskou. Dýchací technikou tak díky tomu bude disponovat i pikovické stanoviště jednotky a zlepší se tak její
akceschopnost při zásazích v této části obce.
Za pořízení uvedeného majetku patří velké
poděkování obci Hradištko.
Text: ZDENĚK PROŠEK

{ SPOLKY, RŮZNÉ }

VÝROČÍ 100 LET
OD VZNIKU SDH PIKOVICE

Dne 25. února 2021 uplynulo přesně 100 let od vzniku Sboru
dobrovolných hasičů Pikovice. Samozřejmě že vznik spolku samotného obnášel celou řadu úkonů rozložených do delšího časového intervalu, nicméně ve spolkovém rejstříku bylo zaneseno
právě datum 25. února 1921.

Tehdy Zemská správa politická
v Praze formálně posvětila založení sboru dobrovolných hasičů
v Pikovicích svým přípisem č.
2A-1499. Podle záznamů České zemské hasičské jednoty měl
spolek v době vzniku celkem 16
členů, jeho starostou byl Antonín
Dolejší a velitelem František Lacina. Pro úplnost je třeba uvést,
že historie dobrovolných hasičů
v Pikovicích je přeci jenom o něco
delší a sahá až do roku 1907, kdy byl založen Sbor dobrovolných
hasičů Hradištko, jehož členy byli právě i obyvatelé Pikovic. Ti se ale
roku 1921 od svých hradištských kolegů odtrhli a založili vlastní sbor.
K příležitosti tohoto velkého výročí naplánoval Sbor dobrovolných
hasičů Pikovice na 26. června 2021 oslavy spojené s prezentací techniky složek integrovaného záchranného systému a ukázkami zásahů
těchto složek. Jestli bude možné oslavy zrealizovat, je kvůli současné
epidemiologické situaci poměrně nejisté, nicméně my v Pikovicích
doufáme, že se to podaří a že vás budeme moci na tuto akci všechny
pozvat.
Text: ZDENĚK PROŠEK

Zapojte se s námi do iniciativy na podporu sdílení osiva
a přírodního zahradničení.

od pondělí 29. března 2021
Vyberte si z naší nabídky 2 až 3 pytlíčky semínek. Semínka
zasaďte a po odkvětu seberte z části rostlinek nová
semínka. Ta přebytečná nám doneste zpět do semínkovny,
aby mohla potěšit jiné pěstitele. Na pytlíčky se semínky
napište název rostliny a místo a rok sběru.
Semínkovna bude přístupná celoročně v otevírací době knihovny.
Více na www.seminkovny.com.
Obecní knihovna Hradištko, Chovatelů 500, http://knihovna.hradistko.cz,
knihovna@hradistko.cz, tel. 731 658 505

ČAS PRO
PŘÍRODU
U PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ

Zapoj se do sběru starých
a nepotřebných mobilů

UKLIĎME SI ZA HUMNY

Vyražte na procházku s pytlem a rukavicemi a přispějte k tomu, aby byla
naše obec hezčí! Nasbírané odpadky odneste do sběrného dvora nebo
roztřiďte do kontejnerů na tříděný odpad.

březen a duben 2021
než se všechno zazelená (a schová)

kdyko

li

Od 1.3 do 22.4.2021
SBĚR

PŘÍSPĚVEK

TŘÍDĚNÍ

RECYKLACE

Z každého mobilu je 10 Kč věnováno na aktivity Jedličkova ústavu
a škol - cílem je sebrat 5 tisíc mobilů a přispět 50 tisíc Kč
Každý zrecyklovaný mobil znamená snížení produkce CO₂ nebo
úsporu pitné vody a přispívá tak k ochraně přírody

VÝZVA! Také jste si všimli, kolik se
všude válí plechovek? Sbírejte je a
počítejte. Pak je hoďte do
kontejnerů na kov. A nezapomeňte
se o svůj počin podělit!

Napište nám,
kde jste uklízeli,
a pošlete fotky.
Vystavíme je
na webu obce.

Bezpečně odstraníme vaše osobní data
Zbavte se i starých nabíječek a tabletů

PRÁVĚ TEĎ VE VAŠÍ KNIHOVNĚ
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{ Z PŘÍRODY }

ZA KOŘENY RODINY KANDÍKŮ

O kandíku psím zubu nemůže být nikdy napsáno dost. Alespoň u nás na Hradištku ne.
Pro někoho jest skoro až mýtickou bylinou srovnatelnou s blanickými rytíři, jinému
už může trochu prorůstat krkem, protože ji vídá na všech oficiálních dokumentech ve
znaku Hradištka. Ale téměř všichni vnímají tu zvláštní atmosféru, když obec každoročně zvolá: „Kandík kvete!!!“

Letos zvlášť – jako by se člověku ulevilo, že
i v téhle podivné době zůstává něco při starém. Nebudeme vás samozřejmě nabádat
k trestné činnosti trhání kandíku, ale přesto spolu můžeme rozplést pár kandíkových
kořínků a nahlédnout nejen do jeho historie výskytu u nás v kraji.
Kandík psí zub, latinsky Erythronium dens-canis, je vytrvalá lysá bylina s podzemní cibulí. Kvete v březnu až dubnu před
olistěním stromů. Po zastínění novými
stromovými listy jeho nadzemní části odumírají. Kandík se na Medníku rozmnožuje
převážně generativně, rozuměj pohlavně.
Kandík je evropská rostlina mnoha národností. Část rodiny se hlásí k horkokrevným
Jihoevropanům; vyskytuje se například
na Pyrenejském poloostrově a na Balkáně. Pohlednice posílají ale i z vyšších poloh ve Švýcarsku. Ve střední Evropě mají
Kandíkovi hlášený původní trvalý pobyt
pouze na Medníku. Zkuste na ně ale pro-

mluvit i slovensky, možná něco pochytili
od rodiny sídlící v oblasti Brzotínských
skal a Muránské planiny. V Česku jim byla
nabízena i jiná místa k osídlení; byly a jsou
hodně vysazovány i v dalších lokalitách –
například v zámeckém parku v Letohradě,
v klášteře Milevsko nebo v botanické zahradě v Bečově nad Teplou.
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Místo pobytu: Česká republika,
Medník.
Medník má rozlohu 37,8 ha a je prohlášen
za národní přírodní památku. V současné
době je v péči pražské Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky. Regionální pracoviště, které se o Medník stará, se
nachází v Louňovicích pod Blaníkem. (Že
by tady bylo přeci jen nějaké spojenectví
s těmi bájnými zachránci?) Letos v lednu
přešla přírodní památka Medník z vlastnictví Lesů ČR do vlastnictví Královské
kanonie premonstrátů. Na jeho ochranu
to ale naštěstí nemá žádný zásadní vliv.
Čeští Kandíkovi bydlí mezi Velkým a Malým Medníkem a dále se vyskytují velmi
roztroušeně v suťovém lese na východním
svahu Malého Medníku. Ve schválených
kovidových rozestupech – čti roztroušeně
až jednotlivě – byli nekvetoucí Kandíci zaznamenáni i na severním svahu Velkého
Medníku, dále v rokli severně pod Malým

Medníkem a V Jezevčinách, na severní
stráni rokle.
Rodina Kandíků na Medníku jsou starousedlíci; jejich výskyt byl zmiňován už
od roku 1828, kdy je popisuje provisor
strahovského kláštera páter Emerich. Už
nedlouho po publikaci nálezu přijeli první
zvědavci a lokalita se stala cílem pro herbá-

řové sběry nejen odborných botaniků, ale
i pro ukázkové herbáře určené k prodeji.
Od roku 1906 a výrazněji pak s novým lesním plánem z roku 1914 se na Medníku
počíná s výsadbou smrku na vykácených
plochách, včetně předzahrádek Kandíkových. Objevují se první kritické ohlasy vyjadřující obavy o jejich osud.
Sláva a bolest
S rozšiřováním popularity mezi veřejností
se Kandíkovi postupně stávají celebritami. V době květu jsou sbíráni a v kyticích
dopravováni do Prahy na trhy. Současně
se stal Medník populárním cílem jarních
výletů. V letech 1914–1924 byla u Medníku upravena i turistická stezka. Sláva ale
přináší i ztrátu soukromí a rodina se začíná bát o svoji bezpečnost. Od roku 1946
byla v chráněném území Medníku zřízena
strážní služba. Kandíkovi ale stále trpí trháním, vyrýpáváním a sešlapáváním.
V roce 1965 byla vyznačena naučná stezka. V chráněném území probíhala v tomto
období pravidelná strážní činnost. V roce
1972 je uváděn jako osobní strážce pan
Pavlíček, který zjišťoval počet jedinců kvetoucích, sterilních, poškozených okusem,
odkvetlých apod. O Medník a informace
o rodině Kandíkových je i nadále velký zájem. V roce 1976 byly instalovány plechové
tabulky na hraničníky s textem o rezervaci;
dva V Jezevčinách, po jednom na vyhlídce
a na cestě od Pikovic.
Paparazzi Kandíkových
Od roku 2011 je sledována početnost Kandíkových na vymezených monitorovacích
plochách pracovníky pečovatelské agentury. Také jim bylo dopřáno řádné oplocení
pozemku – dvě oplocenky pro sledování
Kandíků a vegetace bez vlivu okusu zvěře
a sešlapu návštěvníků.
V roce 2018 byl kandícký klan zařazen
do reality show s názvem „Monitoring
a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných
zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“.
V rámci tohoto projektu byla v území
„V jamách“ založena monitorovací plocha.
Budeme jen doufat, že tento projekt nám
odhalí nejedno skryté tajemství této podivuhodné rodiny. Pokud se vám podaří ulovit nějaké fotografie z jejich života, podělte
se prosím s námi… Kandíku/ů totiž není
v Hradištku nikdy dost!
Text: JANA SVAČINOVÁ
a KLÁRA HOLEŠTOVÁ

{ Z PŘÍRODY }

BLÁZNIVÁ ČEMEŘICE
Babička Maruška z Příbrami a babička
Maruška z Hradištka, takto spolumajitelky dvou kluků, nevytvořily své vzájemné
vztahy na základě módního konkurenčního prostředí, ale vzájemné spolupráce. Obě
vynikající kuchařky, obě milovnice květů.
Tak se stalo, že v lednu roku 2020 Maruška
z Příbrami koupila pro Marušku z Hradištka

Hja, kdybychom žili v mytologii podle pana
spisovatele Geralda Durrela, který náš vnější svět s ní seznámil v díle „Mluvící balík“,
proces pokračování života kytky by byl následující (cituji):
„Postavíš si je třeba na toaletku a ony ti tam
vydrží věčně a budou taky věčně vonět, ale
když tě přestanou bavit, můžeš je klidně vyho-

neznámou kytičku v květináči plnou bílých
poupat. Poupata vykvetla v hezké bílé květy
a kytku čekal smutný osud – skončí v lepším případě na kompostu, v horším v nádobě
na odpad. Tato kytička ale měla štěstí – babička z Hradištka vzala lopatku, vyhloubila
pod plotem jamku a zbývající obsah květináče tam zasadila.

dit….Penelopka hodila květiny do purpurové
trávy a každá jednotlivá květinka si okamžitě
hezky stoupla a vyhnala maličké jemňounké
kořínky jako nitky a ty se hned zaryly do země,
a prosím, kde před chviličkou ležela odhozená
kytice, najednou tytéž květinky vesele rostly.“
Rok 2020 po lednu pokračoval nezvykle únorem, počasí si dělalo co chtělo. Taky nezvyk-

le. Až někdy před Vánoci babička Maruška
objevila, že kytka vypadá na to, že má poupata. Bílá. V lednu, již roku 2021, kdy i na Hradištku napadlo trochu sněhu, i mrzlo, aby se
zase oteplilo, poupata se začala rozvíjet, aby
21. ledna vypadala jako na obrázku.
Je to skutečně neznámá kytička? Vůbec ne.
Jmenuje se čemeřice. Ve starém klíči k určování rostlin je uvedeno 6 druhů čemeřic se
jmény – smrdutá, černá, vonná, zelená, krovištní a nachová. Jiný zdroj uvádí 26 druhů.
A na dnešním trhu s okrasnými rostlinami je
v nabídce nepřeberné množství druhů a barevných variant.
Mezi léčivými rostlinami se objevila pouze
zelená. A to je velká potvora. Vědecký název
Helleborus je složený ze dvou řeckých slov –
elao (vzít, usmrtit) a bora (kousnutí, žrádlo).
Oddenky sloužily jako drastické projímadlo
pro psy. Ale pastýř koz Melampus pomocí
čemeřice vyléčil dceru krále Proita z Argu ze
šílenství. I jiné nemoci lze pomocí čemeřice
léčit – epilepsii, melancholii, revmatismus,
svrab a podobně. Nedoporučuji to zkoušet.
Kvete od poloviny února do dubna, ale někdy
již v lednu nebo v únoru. Je výborná medonosná rostlina.
České pojmenování je odvozeno od slova
čemer, což v „moravskoslovenském“ nářečí
značí „bulka pod kůží vzniklá po chvatném
jídle nebo s nechutí jedeném, kocovina, nechutenství“. Tyto významy má i maďarské
slovo „csömör“, takže možná, že do češtiny
bylo převzato z maďarštiny, ačkoliv je původu
slovanského.
Každopádně je to jedovatá rostlina příbuzná
s pryskyřníky. Pochází z jižní Evropy. U nás
se pěstuje v zahradách, odkud uniká do volné
přírody. Na Hradištku se vyskytuje např. pod
plotem posledního domu v Malé Podkově
směrem na Špičku.
Text a foto: VLADIMÍR GLASNÁK

VÍTE, CO JE ROSTLINNÝ SWAP?

Pěstujete rádi květiny a je vám líto, když se vám rozrostou natolik, že končí na kompostu? Nebo naopak toužíte po nějaké, ale nechcete za ni utrácet? Začněte „swapovat“. Jde
o oboustranně výhodnou dohodu o výměně rostlin.

Přidejte se do facebookové skupiny „Rostlinný SWAP, diskuse a sdílení – Hradištko, Davle, Štěchovice a okolí“, kterou loni
v září založila Jolana Cahynová z Pikovic.
„Ještě před rokem jsem měla v obýváku
tak deset rostlin. Díky jedné velké pražské swapovací skupině jsem se stala majitelkou stovky pokojovek a jejich pěstování mě zcela pohltilo,“ říká s nadšením.
Skupina má kolem 120 členů a na rozdíl
od pražských skupin se nevyměňují jen
pokojové rostliny, ale i zahradní. S blížícím se jarem bude možné měnit sazenice
venkovních rostlin, zeleniny nebo seme-

na, později ovocné a zeleninové přebytky,
ale i květináče, substráty nebo zahradní
doplňky.
„Není nutné mít nějaké extra rostliny,
i obyčejné voděnky, kaktusy nebo ibišky
jsou v kurzu. Ráda bych vyzvala veškeré
rostlinné nadšence z okolí, aby stránku
začali sledovat a nebáli se účastnit swapů.
Je to zábava a radost z nově získané rostlinky prakticky zdarma je velká,“ dodává
Jolana.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ;
foto: Jolana Cahynová
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PLOTY, MŘÍŽE, ZÁBRADLÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY
OCELOVÉ KONSTRUKCE
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
ZÁMKY, VLOŽKY
608 752 118

kovovyroba.kubela@seznam.cz
www.kovovyroba-kubela.cz
KOVOVÝROBA KUBELA
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
ŘEZY STROMŮ
TĚŽBA DŘEVA
Petr Hašek
tel. 776 807 935
www.rafanforest.cz

TEPELNÁ ČERPADLA
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