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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
jistě Vám neušlo, že Zpravodaj, který dr-

žíte v rukách je podruhé ve své již několika-
leté historii celobarevný. Díky pochopení
Obecního úřadu je zatím stále bezplatný,
i když je nasnadě, že výrobní cena barev-
ného časopisu je vyšší. Na vylepšení vzhle-
du časopisu má velký podíl i velmi vstřícný
postoj firmy WEP s.r.o., zejména při vyúč-
tování naší objednávky. Z těchto důvodů
byl částečně snížen jeho náklad, ale i tak se
na Vás určitě dostane. V tomto čísle najde-
te všechny pravidelné rubriky, na které jste
zvyklí. Tentokrát poprvé jsme část tištěné-
ho slova přenesli i na webové stránky obce,
k jejichž návštěvě Vás zveme.

Úvodní zamyšlení se ke mně dostalo
z internetové sítě a myslím, že stojí za to se
s Vámi o ně podělit.
Jak jsme na tom?

Kdyby se celá populace planety Země
smrskla na vesnici o stu obyvatel, kde by však
zůstal zachován poměr všech lidských odliš-
ností – jak by potom tahle maličkatá, různoro-
dá víska vypadala? To bylo předmětem pátrá-
ní Philips M. Bartery, lékaře z Nemocnice
u Stanfordské Univerzity. Výsledky jeho vý-
zkumu jsou následující:

Ve vesnici by žilo 55 Asiatů, 21 Evropanů,
14 obyvatel západní polokoule a 8 Afričanů *
52 žen, 48 mužů * 30 bělochů, 70 „barevných“
* 30 křesťanů, 70 jiného vyznání * 89 hetero-
sexuálů, 11 homosexuálů * 6 lidí by vlastnilo
veškerý světový majetek * 6 by jich bylo
z USA * 80 by žilo v domě, který by neodpo-
vídal standardu * 70 by neumělo číst * 50 by
trpělo podvýživou * 1 by byl na prahu smrti *
1 by byla těhotná * 1 by měl vysokoškolské
vzdělání * 1 by vlastnil počítač. Zkuste se nad
těmito řádky zamyslet následujícím způsobem:

Žijete-li v pěkném bytě, máte dostatek jídla
a umíte číst, jste členem velmi úzké skupiny.
Máte-li pěkný byt, jídlo, umíte číst a vlastníte
počítač, jste členem elity. Pokud se vzbudíte a
budete víc zdraví než nemocní, jste šťastnější
než celý milion lidí, který nepřežije tento tý-
den. Pokud jste nikdy nebyli v bitvě, nezažili
osamělost uvěznění, utrpení, mučení nebo se-
vření hladu… jste na tom lépe, než 500 miliónů
lidí tohoto světa. Pokud můžete chodit na mše
do kostela, aniž byste se museli obávat poníže-
ní, zatčení, mučení nebo smrti, jste mastnější než
miliarda lidí, kteří nemají to štěstí. Pokud máte
jídlo v ledničce, oblečení na sobě, střechu nad
hlavou a kde spát… jste bohatší než 75 % lidí
na této planetě. Máte-li peníze v bance, ve své
peněžence a střádáte si do kasičky… jste mezi
8 % nejbohatších lidí světa. Pokud jsou Vaši
rodiče stále naživu a svoji… jste velmi vzácný
případ. Držíte-li hlavu zpříma a s úsměvem na
tváři a jste skutečně vděčni… jste požehnaní,
protože většina lidí má tu možnost ale nedělá
to. Držíte-li něčí ruku, objímáte-li někoho, nebo
se jen dotýkáte jeho ramene, jste požehnaní,
protože umíte nabídnout léčivý dotek. Pokud
můžete číst tuto zprávu, jste požehnaní dvakrát,
protože na Vás někdo myslel, a co víc jste na
tom lépe než 2 miliardy lidí, kteří nedokážou číst
vůbec.

Mějte hezký den, spočítejte si svá požeh-
nání a pošlete tuto zprávu dál, abyste připo-
mněli všem ostatním, jak jsme požehnaní.

Takže až si zase někdy budete myslet, že
jste na konci svých sil a že se celý svět staví
proti Vám, vzpomeňte si, že…

Pěkné léto Vám za celou redakci přeje
Hana Hradilová

Zprávy komisí
Informace výboru
pro rozvoj obce

Výbor informuje občany a veřejnost
o stavu připravenosti a rozpracovanosti
a) dlouhodobých investičních akcí tech-

nické vybavenosti obce
b) střednědobých investičních akcí tech-

nické infrastruktury a údržby majetku ve
vlastnictví obce

c) krátkodobých akcí, údržby a oprav ma-
jetku

d) řešení majetkoprávních vztahů nemovi-
tého majetku obce ve vztahu k ostatním
subjektům

1. V oblasti odkanalizování a výstavby
ČOV je připraven projekt k územnímu říze-
ní pro část obce Hradištko, a to Pikovice,
projekt pro zásobování vodou této části je
ve fázi zpracovaní.

V současnosti jsou zajišťovány všech-
ny potřebné další administrativní náležitos-
ti, aby mohla být výstavba započata co
nejdříve.

2. Jsou zahájeny projekční práce pro vý-
stavbu druhé ČOV a odkanalizování Hradišt-
ka – jeho další části Brunšova a Šlemína.

3. Pro velkou opravu komunikace Brun-
šov – Ovčičky byla veřejně projednána
s občany Brunšova a zpracována doku-
mentace. V současné době firma Fiala –
projekty zapracovává příslušné podzemní
sítě spolu s odbočkami k jednotlivým vlast-
níkům nemovitostí.

4. V rámci plánované plynofikace byl
proveden průzkum pro investora – Středo-
českou plynárenskou a.s. Za pozitivní po-
važujeme, že shora uvedený investor upus-
til od požadavku záruky na obci Hradištko,
za připojení jednotlivých odběratelů. Rea-
lizace je závislá na technickém vypořádání
přivaděče a postoji dalších obcí mikrore-
gionu.

5. Jako střednědobá investiční akce je re-
alizačně dokončována revitalizace prame-
niště vody Brunšov, dále jsou to rekonstruk-
ce stávajících vodovodních zásobovacích
řadů Hradištko, Rajchardov, Brunšov, jejich
rozšíření pro zásobování nových lokalit.
Jedná se i o přeložky těchto řadů z pozemků
soukromých vlastníků. Při této příležitosti
chce zastupitelstvo obce požádat občany
o trpělivost a zároveň se omluvit za eventu-
elně způsobené obtíže těmito nutnými sta-
vebně montážními pracemi. Tyto činnosti ve
svém důsledku budou mít vliv na množství
a kvalitu dodávek pitné vody pro napojené
odběratele.

6. Jsou vypracovány projekty na rozší-
ření veřejného osvětlení pro části obce Hra-
dištko, Pikovice, Brunšov – Šlemín, Brun-
šov – Přehrada. Je zahájeno stavební řízení
o stavební povolení pro tuto akci. Realiza-
ce bude postupná, v závislosti na možnosti
získání finančních prostředků.

7. V rámci krátkodobého horizontu jsou
realizovány akce na opravách a údržbě
obecního majetku, např.zastávky hromad-
né dopravy, údržby zeleně, likvidace čer-
ných skládek, dopravního značení, opravy
místních komunikací a mostků včetně pro-
pustků.

8. Jedním z důležitých úkolů je dořešení
majetkoprávních vztahů nemovitého majet-
ku obce Hradištko. V tomto směru jsou ve-
dena jednání s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a Pozemko-
vým fondem ČR. Probíhají výkupy a smě-
ny nemovitého majetku v rámci vypořádá-
ní se soukromými subjekty. V neposlední
řadě se jedná o soudní spory s Královskou
kanonií premonstrátů. V tomto směru bylo
rozhodnuto především o změně právního
zastoupení, a to z důvodu neprofesionál-
ního přístupu advokáta JUDr.Vlastimila
Váni, který promeškal termín podání dovo-
lání k nejvyššímu soudu.

Na základě tohoto pochybení nejvyšší
soud České republiky naše dovolání zamí-
tl. V současné době naši obec ve věci sho-
ra uvedeného sporu zastupuje advokátní
kancelář JUDr. Peter Andris, se kterou byla
dohodnuta strategie dalšího kroků v této
cause.

9. V rámci organizačních opatření úřa-
du, byla zřízena jednoduchá elektronická
podatelna a webové stránky obce, jejichž
aktualizace je zajištěna.

František Hřebík

Stavební komise
Pro snadnější orientaci občanů v jejich

povinnostech vůči stavebnímu úřadu a
v pojmech stavebního zákona uvádíme in-
formace týkající se stavebních úprav a udr-
žovacích prací na objektech.

1. U stavebních úprav, které splňují tři
podmínky: nemění se vzhled stavby, neza-
sahuje se do nosných konstrukcí stavby,
nemění se způsob užívání stavby, což se
vztahuje i na část stavby (např. podlaží,
půdní prostor), postačí pouze ohlášení
stavebních úprav stavebnímu úřadu, resp.
Obecnímu úřadu s přenesenou působností
stavebního úřadu. Ohlášení stavebnímu
úřadu, resp. Obecnímu úřadu s přenesenou
působností stavebního úřadu, také vyža-
dují udržovací práce, jejichž provedení by
mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární
bezpečnost stavby, její vzhled nebo život-
ní prostředí, a všechny udržovací práce na
stavbě, která je kulturní památkou.

2. Udržovacími pracemi, které nevyža-
dují ohlášení stavebnímu úřadu, resp. Obec-
nímu úřadu s přenesenou působností sta-
vebního úřadu, jsou zejména
a) opravy fasády a vnitřních omítek, obkla-

dů stěn, podlah a dlažeb, výměna a opra-
vy střešní krytiny, opravy povrchu plo-
chých střech, komínových těles, opravy
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vnitřních instalací, výměna a nátěry
oplechování střech, žlabů a odpadních
dešťových svodů, opravy oken a dveří
a jejich nátěry, výměna dveří a oken
a opravy oplocení, nemění-li se jimi
vzhled stavby

b) výměna nepodstatných částí konstruk-
cí stavby
3. Dále uvádíme informaci pro občany,

kteří uvažují o vybudování bazénu. Je po-
třeba, aby si kupující vždy vyžádal u pro-
dejce či dodavatele doklad o přesné výmě-
ře bazénu (m2). Většina jich má nepravidelný
tvar, kdy např. nestejnoměrný bazén o roz-
měrech 6 x 3 m zaujímá plochu necelých
16m2 což splňuje definici drobné stavby
a podléhá pouze ohlášení.

Radka Svobodová

Sbor pro občanské záležitosti
pracoval od prosince 2003 do března

2004 ve složení: Marta Dolejšová, Věra Fi-
lipová, Marie Glasnáková, Jitka Hájková,
Růžena Šimáčková, Jaroslava Volešáková.
V únoru odešla Anežka Burdová.

Přátelské posezení s jubilanty
den posezení – 6. prosinec 2003 ve 14.00
hodin v obřadní síni Hradištko
pozvání obdrželo celkem 51 jubilantů,
kteří v roce 2003 oslavili 60., 70., 75., 80.,
85. a 90. narozeniny
v loňském roce oslavili své veliké jubi-
leum 90 let pan František Plzák a pan Jo-
sef Pešek
členky sboru přivítaly celkem 18 osla-
venců, kteří přišli na toto setkání pose-
dět a zavzpomínat (Josef Lang, Jarosla-
va Šestáková, Marie Pospíšilová, Petr
Augusta, Petr Bílek, Libuše Matoušová,
Pavlína Czwingerová, Ladislav Vondrá-
šek, Jaroslav Lang, Marie Langová, Zde-
něk Ebr, Drahomila Brabcová, Marie
Podzemská, Václav Burda, Josef Kortán,
Zdeňka Šellerová, Vlasta Pšeničková,
Vojtěch Kouřimský)
setkání jubilantů se koná jednou ročně
a to v době předvánočního shonu, la-
děné na pohodové svátky vánoční
promluvil člen zastupitelstva František
Hřebík
každoroční a velice pěkné vystoupení
předvedly děti ze základní školy pod ve-
dením paní učitelky Lenky Kostečkové
zápis do MÍSTNÍ KRONIKY se traduje
již dlouhá léta
jubilanti přijali od obce malou pozornost
(výrobek od firmy KERAMIKA Z a J
Čermákovi)
po hezky stráveném odpoledni nastal
čas fotografování

Při skleničce dobrého vína, hrnku chut-
né kávy a laděné hudbě jsme si všichni
společně zavzpomínali.

Při této příležitosti připravily děti místní
mateřské a základní školy na zámečku veli-
ce poutavou a vkusnou výstavku svých
prací.

Jaroslava Volešáková a spol.

Komise školská a kulturní
Přehled akcí, které již proběhly:

❑ V sobotu 8. 11. 2003 vyjel náš auto-
bus plný dětiček a dospělých průvodců do
bývalé Sportovní haly v Holešovicích –
dnes T-Mobile Areny na Dětskou lední
revue.
❑ Předvánoční čas jsme si zpříjemnili ma-
lým komorním koncertem, který pro nás
připravili manželé Malíškovi z Prahy. Kla-
sické i moderní autorské vánoční skladby
se střídaly s nejkrásnějšími koledami, které
jsme doplnili čtením úryvků z překrásné
knížky Ladovy Vánoce. Nakonec jsme si
s chutí všichni zazpívali a domů jsme odchá-
zeli poněkud „odlehčeni“ a posíleni k zvlád-
nutí všech předsvátečních povinností.
❑ V pátek 27. 2. 2004 jsme se vydali na
pražský muzikál Excalibur v divadle Ta
Fantastika. Čekání na reakce účastníků zá-
jezdu bylo pro mne velmi napínavé, proto-
že názory těch, kteří již toto představení
shlédli dříve, jsou velmi rozporuplné. Dob-
ře jsem si také uvědomovala, že pro větši-
nu z nás byly vstupenky dost drahé. Měli
jsme však velké štěstí na alternace rolí,
a tak jsme mohli obdivovat výkony Lucie
Bílé, Lucie Vondráčkové (která se podle
mne obdivuhodně „nadřela“ nejvíc), Vilé-
ma Čoka, Kamila Střihavky a dalších. Na-
štěstí ty, kteří se vraceli domů vyloženě na-
štvaní, bych spočítala na prstech jedné
ruky, takže jsem si poněkud oddychla.
❑ V pátek 16. 4. 2004 jsme navštívili
představení Velká mela v pražském Švan-
dově divadle.

V tomto představení bezkonkurenčně
exceloval Michal Dlouhý – chvílemi už
jsem ani nevěřila, že to stihne dohrát dřív,
než ho dočista raní mrtvice. Dílko od první
vteřiny nasadilo poněkud lacinější ráz ve
velmi strhujícím tempu (zase jsem se v du-

chu chytala za hlavu, co jsem to jen vybra-
la za bláznivinu), ale nakonec jsme vesměs
usoudili, že hra sice žádný vysoce intelek-
tuální přístup nevyžadovala, ale pobavila
nás bezesporu dostatečně.

Pro všechny, kteří s námi tentokrát ne-
byli, uvádím několik zajímavostí o náklad-
né přestavbě, kterou v nedávné době toto
divadlo prošlo. První, co mne velmi překva-
pilo, byl údaj o tom, že toto divadlo bylo
přejmenováno už podeváté! (já sama si pa-
matuji jen názvy Realistické divadlo a La-
byrint).

 Autorem projektu rekonstrukce je zná-
mý herec, architekt David Vávra. Podle jeho
vlastních slov při této práci důsledně sle-
doval záměr uchovat staré formy, ale s pou-
žitím novodobých materiálů, u kterých se
daly využít nové vlastnosti a možnosti

vybavenost a technické zázemí je v sou-
časném stavu na špičkové evropské
úrovni
interiér je vybudován přísně v kubistic-
kém stylu
návštěvníky hned u vchodu vítají „Ti-
táni“ – dominantní modré trojúhelníky
barevnost celého interiéru nastupuje
postupně až k modrému sálu, evokující-
mu „noc“
modrá kulatá okénka, která uvidíte v hle-
dišti, mají evokovat „divákovo oko“
jeviště je konstruováno a dimenzováno
tak, že na něj v případě potřeby scény
může vjet i malý náklaďák
unikátní lustr byl vytvořen na principu
uzávěrky fotoaparátu, takže při postup-
ném zatmívání v sále vyniká okolo mo-
tiv rituálního tance, jako první známé
formy divadla vůbec
k divadlu patří i nová kavárna, která je
v provozu i pro nediváky
celková cena přestavby všech prostor
– 200 milionů Kč !!!!
David Vávra nakonec ještě spočítal, že
kdyby se cihly a veškerý použitý mate-
riál poskládaly do řady za sebou, vytvo-
řily by souvislý pás okolo celé naší pla-
nety

Jana Chadimová

❑ V naší obci právě probíhá průzkum zájmu o nové služby sociálního zaměření. Farní
charita Starý Knín, která působí již přes 10 let, hodlá rozšířit svou působnost a ve spolupráci
s našimi občany nabídnout všem potřebným velmi zajímavou pomoc. Pro tento projekt byla získá-
na finanční podpora Ministerstva práce a soc. věcí. Plánovaná služba je určena občanům, kteří
z důvodu stáří nebo nemoci již nejsou schopni se plně postarat o chod své domácnosti a postrádají
kontakt s okolním světem. Dovolujeme si požádat všechny, kteří by sami měli výhledově a nezá-
vazně! zájem o další informace, případně znají ve svém okolí někoho potřebného, aby se obrátili
na paní Katarínu Nožinovou, Brunšov 221, tel. 257 740 564, mob. 606 552 051. Podle získaného
počtu potencionálních zájemců bude pak koncipován počet pracovníků, kteří by pokryli potřebu
nabízených služeb v naší obci. Ve zkratce uvádíme jen některé nabízené úkony spolu s ceníkem:

Celková koupel včetně mytí vlasů v bytě zákazníka zdarma
Donáška oběda + pomocná obsluha při ohřátí a podávání jídla zdarma (oběd sám do 35 Kč)
Topení pevnými palivy – včetně vynášení popela a čištění kamen
20 Kč / den
Noční dohled nad dospělou osobou 90 Kč / noc
Praní včetně poskytnutých prášků, žehlení a drobných oprav
50 Kč / 1 kg prádla
Obsah pečovatelských služeb také zahrnuje např. jednoduché ošetřovatelské úkony, donášku

topiva, nákupy nebo odvoz na nákupy, nutné pochůzky, údržbu domácnosti, doprovod k lékaři
apod. Cílem této aktivity je napomáhat lidem žít v jejich domácích podmínkách, zbavovat je stra-
chu ze stáří a nemoci a posilovat jejich ducha.
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Ze života organizací a spolků
TJ SLOVAN HRADIŠTKO

Jarní šibřinky
Maškarní ples na Hradištku má velkou tradici. Ani letošní rok

nebyl výjimkou. V sobotu 6. března bylo v sále tělocvičny oprav-
du veselo.

Jako každý rok patřil začátek dětem. Kolem druhé hodiny se
do sálu začaly trousit princezny, králové, vodníci, čerti, čaroděj-
ky a jiné pohádkové bytosti. Bylo zde možné vidět desítky krás-
ných masek, které se na tanečním parketu patřičně vyřádily.

Díky štědrosti sponzorů čekaly na děti v tombole krásné dár-
ky a spousta sladkostí.

Bylo registrováno 147 dětí, a když k tomu připočteme minimál-
ně dvakrát tolik dospělých, tak je jasné, že tělocvična praskala ve
švech.

Večer nebyla účast taková jako odpoledne, na druhou stranu
ti, co přišli, se rozhodně nenudili. Oproti předešlým rokům bylo
možné vidět velké množství masek, což umocňovalo celou atmo-
sféru plesu. Pro mnohé to byla možnost vyhrát jednu z 225 skvě-
lých cen v bohaté tombole. Vzhledem k tomu, že vyhrával každý
čtvrtý lístek, někteří nemohli výhry ani pobrat.

Aby se tyto akce mohly na Hradištku konat, byla kromě oběta-
vé práce lidí z TJ Slovan Hradištko, zapotřebí i pomoc sponzorů.

V letošním roce sponzorskými dary do tomboly přispěly firmy
Fagor, Grouppe SEB, Gillette , Electrolux, Gorenje, Candy, Philips
a Fast.

Z místních sponzorů se jednalo o paní Podlipnou, p. Neužila,
p. Hřebíka, p. Halouzku, p. Kačírka, p. Langa, p. Roučku, p. Zdeň-
ka M., p. Zdeňka P., p. Honka, p. Kakose, p. Možiše, p. Čermáka
a sladkostmi přispěly i potraviny Sluníčko.

Touto cestou bychom chtěli všem poděkovat a zároveň by-
chom chtěli oslovit i ostatní podnikatele v obci, zda by se příště
také nezapojili do přípravy podobných akcí.

Možnost budou mít brzy, neboť nás všechny čeká největší
akce v tomto roce, a tou je již tradiční Dětský den. Ten se letos
bude konat 5. června v areálu fotbalového hřiště a čeká se re-
kordní účast dětí z širokého okolí.

Valná hromada TJ Slovan Hradištko 2004
Pátek 19. března byl po dvou letech opět dnem, kdy se na Hra-

dištku volilo. Na valné hromadě se volil hlavní výbor TJ Slovan
Hradištko.

Valné hromady se zúčastnilo 46 delegátů z jednotlivých oddílů.
Schůzi vedl pan Václav Vrňák. Po přivítání hostů a volbě ná-

vrhové, mandátní a volební komise vystoupila hospodářka paní
Vrňáková, která seznámila přítomné s hospodařením TJ Slovan
Hradištko. Zprávu revizní komise přednesl ing. Vilém Kučera a po-
tvrdil, že úkoly, které byly nově zvolenému výboru přede dvěma
lety uloženy, byly vesměs splněny.

S hlavním příspěvkem vystoupil předseda TJ Slovan Hradištko
ing. Miloš Šmíd. Ve svém projevu se zmínil o všech aktivitách, které
se na Hradištku uskutečnily během volebního období. Za zmínku
stojí připomenout nové dětské hřiště, částečnou rekonstrukci fot-
balového areálu včetně nového trávníku, oplocení volejbalového
hřiště, nová okna a vymalování v tělocvičně, nové nátěry oplocení
a klubovny tenisového oddílu a pořádání pravidelných turnajů
a soutěží pod hlavičkou TJ. Nelze zapomenout ani na pořádání po-
svícení a s tím
spojené zábavy
a jarní Šibřinky
v sále tělocvič-
ny. Velkou tradi-
ci si získal i Dět-
ský den v areálu
f o t b a l o v é h o
hřiště, který díky
štědrosti spon-
zorů získává po-
pularitu i za hra-
nicemi okresu.

Ve svém příspěvku se kriticky vyjádřil k přístupu mnohých
členů TJ, kteří nechtějí vidět problémy, které v jednotlivých od-
dílech skutečně jsou. Doslova řekl, že je zde úzká skupina lidí,
kteří pro TJ něco dělají a ostatní se pouze vezou. Za vše, co se
v posledních dvou letech uskutečnilo, poděkoval dosavadnímu
výboru s přáním, aby se do aktivit TJ zapojovalo stále více lidí
a to nejen na půdě sportu.

Na závěr poděkoval zástupcům obce a všem sponzorům, bez
kterých by nemohla TJ Slovan Hradištko existovat.

V diskusi vystoupil ing. Jiří Svoboda, který zhodnotil činnost
tenisového oddílu, ing. Ladislav Vondrášek, který informoval
o výsledcích a hospodaření fotbalového oddílu a Mgr. Mirča Ku-
čerová, která všechny seznámila s činností ASPV a s pořádáním
sportovních turnajů, které pravidelně probíhají na Hradištku.

Po diskusi následovala volba nového výboru. Byl zvolen, stej-
ně jako minule, sedmičlenný výbor, který bude pracovat v dalším
volebním období v tomto složení:

Ing. Miloš Šmíd předseda TJ
Ing. Jiří Svoboda místopředseda TJ

pí. Ludmila Vrňáková hospodářka
Mgr. Mirča Kučerová

Ing Ladislav Vondrášek
Ing. Jan Novák
Ing. Jiří Čermák
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Ze života organizací a spolků
Zároveň byla zvolena tříčlenná revizní komise, která bude pra-

covat v tomto složení:

p. Zdeněk Ebr
p. Václav Vrňák

Ing. Vilém Kučera

Jak výkonný výbor, tak revizní komise byla zvolena jednohlas-
ně. Zároveň byl zvolen delegát na okresní valnou hromadu, kte-
rá se bude konat v květnu na Hradištku. Tělovýchovnou jedno-
tu Slovan Hradištko bude zastupovat ing. Jiří Svoboda.

Po volbě bylo připraveno pro delegáty občerstvení. Zároveň
někteří využili přítomnost hudební skupiny k jarnímu tanci. I když
účast na valné hromadě oproti minulým rokům díky špatně zvo-
lenému termínu ( svátek měl Josef a zároveň hasiči pořádali vítá-
ní jara) nebyla veliká, ti kdo přišli, se rozhodně dobře bavili .

Ing. Jiří Svoboda

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
HRADIŠTKO

Jak jsme avizovali již v minulém čísle Zpravodaje, přivezli jsme
počátkem prosince loňského roku nové zásahové vozidlo TAT-
RA 815 CAS 32. Aby bylo možné ji garážovat v prostorách Ha-
sičské zbrojnice, byl zpracován projekt přestavby, který součas-
ně řešil sociální podmínky zásahové jednotky. Vzhledem k finanční
náročnosti celé akce, doporučilo zastupitelstvo obce řešit celou
situaci tak, že u Hasičské Zbrojnice bude pouze zvýšena pod-
jezdná výška stropu, vyměněna vjezdová vrata a pro sociální
zázemí zásahové jednotky navrhlo zastupitelstvo obce sboru dob-
rovolných hasičů (SDH) bezplatný pronájem prostoru bývalé Zá-
mecké vinárny.

Tyto prostory zároveň slouží pro činnost výboru SDH, avšak
zejména pro činnost kroužku mladých hasičů, který se podařilo
sestavit v září 2003, a který do té doby vyvíjel svoji činnost
v provizorních prostorách objektu Obecního úřadu.

Zprovoznění klubovny proběhlo v rekordní době 4 dnů od
předání klíčů, díky iniciativní a dobrovolné práci členů výboru
a zásahové jednotky SDH.

Slavnostního otevření klubovny 31. ledna 2004 se zúčastnil
i starosta obce pan Merta, velitel HZS Jílové pan kpt. Vlach a přá-
telé z našeho družebního hasičského sboru z belgického Essenu.

Největší radost však máme z toho, jak úspěšně se rozběhl krou-
žek mladých hasičů. Z původní každé středy, kdy se děti scháze-
ly, byly schůzky z organizačních důvodů přesunuty na čtvrtek.
V této souvislosti je třeba ocenit aktivitu vedoucích, zejména člena

zásahové jednotky pana
Štefana Kaducha a člen-
ky výboru SDH pí. Ivety
Svobodové.

Zájem o požární sport
a požární ochranu vůbec
je tak velký, že se krou-
žek Mladých Hasičů při-
hlásil do soutěže „Pla-
men“. Po přihlášení však
celý výbor včetně vedou-
cích musel konstatovat, že příprava na tuto soutěž je náročná
nejen časově, ale i materiálně, ať už ve vybavení dětí nebo zajiš-
tění technických podmínek. Je sympatické, že to nikdo nevzdal
a do výroby překážek a přípravě dětí se zapojili i další členové
včetně rodinných příslušníků. Děti jsou tak nadšeny, že pilně tré-
nují nejen ve čtvrtek v době pravidelných schůzek, ale i v sobotu.
Pro zpestření programu zajišťují a připravují vedoucí i zábavný
program a různé výlety jako např. cestu „Posázavské stezky“,
výlet údolím Kocáby atd.

13. 12. 2003 se uskutečnila VH SDH, která zhodnotila naši
práci za uplynulý rok. O kvalitě práce, kterou náš SDH odvádí,
svědčí i to, že se mimo zástupců všech sborů 10. okrsku zúčast-
nil našeho jednání i náměstek ředitele Integrovaného záchranné-
ho systému (IZS) Kladno – pan plk. Kozák a velitel HZS Jílové –
pan kpt. Vlach, kteří ve svém vystoupení nejenom ocenili naši
práci, ale i přislíbili podporu při získávání finančních prostředků
z rozpočtu Středočeského kraje. Po oficiální části následovala
volná zábava s tancem a hudbou.

V lednu tohoto roku, konkrétně 24. 1. 2004, proběhl TRADIČ-
NÍ HASIČSKÝ PLES již podruhé v restauraci Štěchovická lagu-
na na Brunšově. Ples se vydařil, i když v sále bylo zpočátku chlad-
něji, nežli bychom si představovali. Nebylo však divu, neboť
venkovní teploty se pohybovaly kolem –25 °C. Zahřát se však
dalo nejen tancem, ale i dobrými nápoji, které ochotný personál
restaurace připravoval. Jídlo bylo také výborné, a tak kdo tam
byl, může posoudit, kdo ne, bude vítán příští rok.

Pro ty, kterým se zdála vzdálenost z Hradištka na Brunšov pří-
liš velká, byla zajištěna doprava tam i zpět. Chtěli bychom touto
cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům za krásnou
a bohatou tombolu, ale i restauraci za bezplatný pronájem sálu.

Další kulturní akce, která je velice oblíbená nejen mezi hasiči, je
„Vítání jara“. Letos se uskutečnilo v pátek 19. 3. 2004 v restauraci
U Guláše, účast byla velká, ale místo na tancování se vždycky
najde, a tak se tancovalo a veselilo do pozdních nočních hodin.

V letošním roce zásahová jednotka SDH zatím vyjížděla 3x, z toho
2x mimo katastr naší obce. V současné době je mnohem jednoduš-
ší svolávání zásahové jednotky k výjezdům, neboť byl koncem roku
v rámci Integrovaného záchranného systému zprovozněn systém
„KANGO“, který umožňuje svolávat hasičské sbory pomocí SMS
zpráv na mobilní telefony přímo z centra IZS v Kladně.

30. 4. 2004 jsme v areálu Hasičské zbrojnice vztyčili májku
a upálili čarodějnice. Účast byla hojná, buřty a limo pro děti zajiš-
těno a samozřejmě na dospělé se s občerstvením také nezapo-
mnělo. Počasí se letos také vydařilo.

5. 5. 2004 se naši členové aktivně spolupodíleli na uctění pa-
mátky obětí koncentračního tábora, kde jsme zajišťovali označe-
ní, čestnou stráž u pomníku a dopravu účinkujících dětí.

A co plánujeme?
6. 5. 2004 se chystáme do belgického města ESSEN na osla-

vu 175. výročí vzniku tamního hasičského sboru. Při této příleži-
tosti bude podepsána starosty obcí Hradištko a Essen společná
deklarace jako základ rozvíjení přátelských vztahů obou obcí.

Další akce, která by měla proběhnout některou sobotu kon-
cem června, je dětský den, který se koná již tradičně v areálu Ha-
sičské Zbrojnice.
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Chcete-li se dozvědět o hasičích něco více, otevřete si webo-
vé stránky na adrese http://web.quick.cz/hasicihradistko, odkaz
máme i na webových stránkách obce Hradištko. Případné dotazy
můžete adresovat na E-mail: hasicihradistko@quick.cz

 Milan Burian

ČINNOST PIKOVICKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
V únoru proběhla letošní první schůze, kde jsme do-

hodli poslední přípravy na nadcházející ples a promys-
leli první kroky k letošním volbám do ZO. Vzpomněli
jsme na členy, kteří nás na podzim minulého roku
opustili.

Dne 13. března se konal hasičsko-zahrádkářský
ples v sále restaurace Japeka v Pikovicích. Hudební

skupina Ideal se kolekcí staropražských písniček odpích-
la od startovací lajny společně s prvním tanečním párem, který
hrdě vyplul na parket. Country čtvrthodinka Michala Tučného
s „Báječnou ženskou“ byla decentní připomínkou hasičům, že by
měl každý, co poděkování za trpělivost a toleranci, tu svou bá-
ječnou ženskou provést sálem.

Zpěvné kousky kapela proložila instrumentálkami, které při-
vedly „babský stůl“ k zamyšlení nad léty minulými a ke vzpomín-
ce na ty, kteří bývali bardy pikovických bálů. Česká polka byla
vděčnou společnicí jak starším, tak i mladým tanečníkům. Tuto
tradici máme asi vžitou pod kůží po přeslici i po meči. Při společ-
ném valčíku s vlastními syny se zas mnohým maminkám alespoň
částečně vrátila na jejich mateřské konto starostlivost a péče o ně.
Zmožkovo „Už mi není 20 let“ v podání mladičkého zpěváka ne-
znělo nejpřesvědčivěji, ale následující „Na kolena, jé, jé, jé“ a ještě
tvrdší rock´n rolly rozpohybovaly přítomné i slušňáky z kapely.
„Byla to léčka a já to nevěděl“ musel konstatovat každý, kdo si
myslel, že ten večer bude jen relaxovat u pivka. „Medvídek
z Bogoty usnul a spí“, avšak v sále to hučelo. Drogy nemají na
venkově místo. Jsou vytlačovány takovým dopinkem, jako je
zahrádka, chata, pivečko v restauraci a posezení se sousedy.
„František Dobrota“ vyzařoval po půlnoci z tváří pořadatelů obou
spolků, kteří byli s předběžnou bilancí plesu spokojeni. Věřte, že
jejich spokojenost byla velmi zasloužená, neboť naši pikovičtí
chlapi stačili ještě před plesem sál vymalovat a z parket vybrou-
sit čtyři kbelíky letitého mouru! Zahrádkáři prostory vyzdobili
květinami i výtvarnými prvotinami jednoho dorůstajícího piko-
váka. Bohatost tomboly jen ilustrovala pozitivní přístup k této
společenské události ze strany pořadatelů, přítomných účastní-
ků, ale i těch nepřítomných, kteří třeba vedle věnovaných cen
poslali i příspěvek na ples. Za to jim patří velký dík!

Po první ranní kávě kapela spustila poslední část svého vy-
stoupení, ale s vytrvalci se nečekaně rozloučila až ve 3 ráno! pří-
hodnou písní „Nashledanou, rodné údolí“.

Ačkoliv si hlavní organizátoři posteskli, že riziko plesového
podniku je stále větší pro jeho velmi nejistou finanční návratnost
i velké psychické vypětí, neztrácejí víru v neméně milé setkání
napřesrok.

Osobně (a zdaleka nejsem sama) si velmi cením také nenucené
a příjemné obsluhy provozovatelů restaurace – manželů Janouš-
kových se syny, královského hodování až do půlnoci z rukou paní
Bažilové a vzorně uklizeného sálu díky paní Markové. Jejich úsilí
nezanedbatelně přispělo k všeobecně kladným ohlasům na onen
předjarní večer.

Z místa činu Inka Melichová

ZAHRÁDKÁŘI HRADIŠTKO
„Do rachoty zvesela“ nám radí jedna stará pí-

seň. A právě tohle motto se hodí nám, hradišt-
ským zahrádkářům k zahájení sezóny 2004.

Poměrně dlouhá zima a značné sucho na
zahradách dává tušit, že od jara do podzimu nám dají naše zahra-
dy pořádně zabrat, pokud je budeme chtít mít „vzorné“.

Výbor ČZS v Hradištku je na sezónu dobře připraven, mimo
10 výborových schůzí uspořádá 1 až 2 členské a pro osvěžení po
práci a pro společenské vyžití členů 1 až 2 výlety (dle zájmu čle-
nů). První členská jarní schůze bude volební. I v tomto roce klade
výbor velkou pozornost odborným přednáškám a odbornému
poradenství. To proto, aby se naše zahrádkářská práce stále zkva-
litňovala, a abychom své zahrádkářské potíže, způsobené příro-
dou, lépe překonávali.

Členové výboru ČZS Hradištko se těší na setkání se všemi čle-
ny, starými i novými, i hosty, kteří se mohou našich akcí vždy
zúčastnit. Sledujte naši vývěsku na návsi!

Do rachoty zvesela aneb vesele do práce přeje všem
předsedkyně svazu zahrádkářů v Hradištku

Pavla Mlíkovská

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OVČIČKY
Letos jsme provedli

plánovaný úklid, vzty-
čili tak jako každoročně
30. 4. májku a zahleděli
se spolu s ostatními do
zapáleného ohně.

Mimo plánované
valné hromady se nám
podařilo dokončit terén-
ní nerovnosti v dolní
části lokality a zřídit petangové hřiště pro volný čas. Máme ještě
v plánu osetí travou, vyrovnání nerovnosti ve střední části vy-
hlídky (u kontejnerů) a výměnu prken na obecních lavičkách.

Bohužel naše snažení je občas „odměněno“ vysypaným po-
pelníkem z automobilu nezřídkakdy parkujícím až na samé hraně
skalní vyhlídky nebo vytrhanou trávou od protáčejících se kol.

Pavel Pešek

V této nepravidelné rubrice se setkáváte s názory našich čtenářů. Děkujeme všem, kteří nám své příspěvky zasílají a zároveň se
omlouváme, že z prostorových (a finančních) důvodů jsme nuceny delší příspěvky redakčně krátit. V případě článku pí. Koltokové,
jehož původní nezkrácenou verzi si můžete přečíst na internetových stránkách obce jsme po konzultaci s autorkou došly k závěru, že
její příspěvek nebudeme zkracovat. Celý, v původním znění jej najdete na internetových stránkách obce. Autorka svůj příspěvek
nazvala „Rozprava na téma komunikace“ a zároveň vyzývá všechny zájemce k veřejné diskusi prostřednictvím internetu.

Rozprava na téma „ KOMUNIKACE“
Taťána Koltoková

rei.zde@volny.cz

Napsali jste nám

Ze života organizací a spolků
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Řádky ze školních lavic
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vánoce ve školce
Není malých rolí a není malých společenských událostí, i když mís-

tem dění je malá obec, jako ta naše.
Aktéry této události bylo 25 dětských účinkujících a jejich milí hosté.
A tak se dle mého mínění zdařila i vánoční besídka, která proběhla na

sklonku minulého roku v naší školce. Stejně tak, jako předloni, zaplnila
„malý sál“ až k prasknutí nejen maminkami a babičkami, ale i tatínky a
dědečky v poměru 1:1 a v nebývalém počtu.

Že každé z dítek bralo svou úlohu v tomto slavnostním odpoledni
vážně, jsme poznali v průběhu několika roztomilých, vánočně laděných
vystoupení. Děti nás rá-
zem svým nadšením pro
věc přesvědčily, že k ta-
jemnému kouzlu Vánoc
měly mnohem blíže, než
my, dospělí.

Odměnou za vystoupení byl dětem plyšový krteček a spousta společných dárků pro dětskou
hernu, za něž patří dík některým štědrým sponzorům z řad rodičů a příznivcům naší obce.

Vkusnou a bohatou vánoční výzdobou v celém areálu školky, nastrojeným smrčkem a slav-
nostní tabulí plnou lahůdek a ovoce pro děti, završila pí. řed. Novotná, pí. uč. Novotná, pí. uč.
Dufková i ostatní pracovnice školky pečlivou předvánoční přípravu. Vyvrcholením byla právě
ona slavnost, kde zazněly oblíbené české koledy, zimní básničky a písničky s tancem.

Za to Vám, milé pedagogické i provozní osazenstvo školky, patří velký dík nás, rodičů, neboť
tak velmi přínosně formujete osobnosti našich dětí. V nás dospělých jste zanechaly trvalou vzpo-
mínku na něco velice milého.

Za rodiče – Inka Melichová

V únoru a březnu 2004 proběhl zápis do Mateřské školy v Hradištku. Kapacita pro příští
školní rok je opět naplněna. Všem žádostem o přijetí nemohlo být opět vyhověno.

Srdečně děkuji všem rodičům za hmotné příspěvky školce v průběhu celého roku. Děkuji také
Mgr. Plívové nejen za podnětnou přednášku pro rodiče – „Emoční inteligence“ a její rozvoj u dětí,
ale také za pomoc s organizací výletu našich předškoláků do Prahy na výstavu – „Voda a život“,
kterou našim dětem doplnila přednáškou. Navíc tato maminka také vyvíjí aktivitu i mezi rodiči,
a tak je na 10. 6. mezi 16.00–18.00 naplánována „Zahradní slavnost ve školce“. Zveme na ni
i rodiče s dětmi, které začnou do naší školičky docházet teprve od letošního září.

Eva Novotná, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dění ve škole asi nejlépe vystihne opět krátký přehled akcí:

2003
4. 11. Beseda BESIPu s našimi staršími školáky

16. 12. Návštěva trojrozměrného filmu v pražském kině IMAX –
Santa a sněhulák

18. 12. Vánoční besídka pro veřejnost

2004
13. 1. Představení našich dramatických kroužků pro děti hradišt-

ské mateřské a štěchovické základní školy
15. 1. Návštěva pohádky o Kašpárkovi v MŠ
23. 1. Exkurze předškoláčků v naší první třídě

16. 2. Loutkové představení „Jak se dělá radost“ v MŠ
4. 3. Výlet prvňáčků a druháků do Planetária na film Anička a

Nebešťánek
16. 3. Hudební výchovný koncert v naší škole
22. 3. Společné fotografování
26. 3. Utkání 5. ročníků ZŠ Hradištko a ZŠ Štěchovice ve vybíjené
31. 3. Prvňáci a druháci na Medníku plní přírodovědnou soutěž

družstev
1. 4. Výlet 5.ročníku na Petřín – rozhledna, bludiště, Štefánikova

hvězdárna a muzeum Járy Cimrmana
5. 4. Ředitelské volno (3 dny) a Velikonoce – malování celé školy

19. 4. Ekologický týden – soutěž družstev – téma: Třídění odpadů
a velký úklid ve škole

23. 4. Výlet do ZOO a další velká soutěžní hra
28. 4. Návštěva expozic Náprstkova muzea – čtvrťáci

V únoru také v naší škole proběhl obvyklý zápis bu-
doucích prvňáčků. Letos přišlo s rodiči 14 malých „žadate-
lů“, zatím nebyl navržen žádný odklad školní docházky.

Nakonec bychom moc rádi poděkovali:

1. Několika rodičům, kteří svým sponzorským darem při-
spěli ke zlepšení podmínek výuky, k úhradě dopravy
na výlet a k průběžnému nákupu nových pomůcek

2. Firmě pana Kluse, která zdarma! vybavila naši ředitel-
nu a počítačovou učebnu novým nábytkem

3. Firmě pana Vnoučka – za kompletní vymalování ško-
ly v rekordním čase – během ředitelského volna před
Velikonocemi

4. Našemu Obecnímu úřadu za velmi vstřícnou spolupráci

Jana Chadimová



–8 –

Měli byste vědět …
❑ http://www.hradistko.cz

Znovu připomínáme, že nejaktuálnější informace najdete na výše
zmíněné internetové adrese. Tyto stránky jsou pravidelně průběžně ak-
tualizovány!

Tomáš Křivánek
(tomas.krivanek@beltine.cz)

❑ Dne 5. 5. se konala u památníku obětí druhé světové války pietní
vzpomínka za účasti zástupců obecního zastupitelstva, zahraničních
ambasád, Krajského úřadu Středočeského kraje a dalších organizací a
spolků. Zajištěná hudba MV ČR dodala celému aktu velmi důstojný
ráz, úvodní slovo starosty i krátké příspěvky a zdravice hostí vyzdvih-
ly význam těchto setkání, vystoupení žáků naší ZŠ pod vedením pí.
uč. Kostečkové na závěr bylo milou tečkou za smutnější částí aktu. Tech-
nické zajištění – dopravu, ozvučení, čestnou stráž – bezchybně zvládl
Sbor dobrovolných hasičů. Také závěrečné přátelské posezení s hosty

v restauraci U Petra na
Rajchardově bylo velmi
příjemné. I to počasí vy-
bralo pro správnou chvíli
svůj nejlepší rejstřík –
prostě tohoto úkolu se
Hradištko letos zhostilo
opravdu se ctí. V Piko-
vicích a na Brunšově za-
jistili kladení věnců za-
stupitelé V. Drahoš, M.
Cienciala a J. Svoboda.

❑ Jaro už je tady v plném proudu, a tak se v naší obci postupně zvy-
šuje počet obyvatel, zejména majitelů rekreačních nemovitostí. S tím
samozřejmě souvisí i kompletní jarní úklid na zahradě, případně i na
přilehlých pozemcích. Nastává otázka, kam se vším, co nahrabeme,
nastříháme, navršíme apod. Naprostá většina z nás považuje za nejlep-
ší a nejjednodušší krok všechno spálit. Ano, je to jeden ze způsobů li-
kvidace odpadů, ale i ten má svá pravidla, která je nutné pro zachování
čistoty ovzduší a životního prostředí zachovávat. Proto se na Vás ob-
racíme s následující žádostí, možná se hodí raději slovo prosbou:

Dodržujte, prosím, danou vyhlášku o možnosti pálení č. 3/91, která je
sice z roku 1991, ale je stále doposud platná a v současné době se připra-
vuje její inovace. To znamená, že pálení je dovoleno v SOBOTU OD 13.00–
18.00. Na základě požadavku občanů bylo ještě rozhodnuto, že pálení
ohněm je možné ještě ve středu v době od 15.00–18.00. Toto pálení je
možné pouze za účelem likvidace suché trávy a suchých větví, a to tak,
aby docházelo k co nejmenšímu zamoření štiplavým kouřem a zplodina-
mi. Zásadně se nesmí pálit žádné chemické, jedovaté, či jiné podobné to-
xické látky.

V praxi to například znamená, že plastové lahve apod. materiál mu-
síme hezky shro-
mažďovat např. do
připravených ige-
litových pytlů či
nádob, a po jejich
naplnění je vysy-
peme do připrave-
ných kontejnerů,
které jsou umístěny
na území celé obce.
Bohužel, ne každý
se naučil odpadový
materiál třídit. Pro-
to si Vás touto ces-
tou dovolujeme
požádat – pokud
takto již nečiníte, abyste vyprodukovaný odpad pečlivě třídili a chráni-
li tím prostředí nám všem. Ve vyhlášce je rovněž uvedeno, že k pálení
ohněm nelze používat veřejná prostranství, což v řadě případů rovněž
není dodržováno. Na těchto prostranstvích je dovoleno pálit pouze za
předchozího svolení Obecního úřadu, a to v poslední dubnový den.

M. Vála

❑ V Pikovicích se rodí nová, dle mého názoru velice
přínosná aktivita. Z iniciativy paní Fejtkové, majitel-
ky pikovického penzionu FEO, byly zahájeny pravi-
delné „babince“ – setkávání „pikovaček“ každé první
úterý v měsíci, vždy odpoledne, v prostorách penzio-
nu. Ale pozor! Zdaleka nejde jen o plané „tlachání“,
jak by snad někoho mohlo napadnout! Líhnou se tu
totiž velmi zajímavé nápady a společně se v příjem-

ném prostředí domlouvá organizace akcí, které v naší
části obce výrazně chyběly. A tak mimo tradiční miku-
lášské besídky naše děti mohly v dubnu vyrazit na so-

botní představení Hurvínka do Prahy a 15. 5. si užily
velmi vydařené zábavné odpoledne. Celý program
pro ně s paní Fejtkovou vymyslelo a připravilo ně-

kolik ochotných maminek a tatínků. Od dvou hodin mohlo 37 malých
účastníků vesele závodit ve dvanácti soutěžních disciplínách, sbírat

pilně body do soutěžní listiny, losovat krásnou výhru v tombole, sou-
těžit v kreslení na asfalt a pak si pochutnat na opečeném buřtíku. Pro-

gram zahájily čtyři pikovické krásky vlastním tanečním
vystoupením a ukončil ho déšť. Ale to už bylo naštěstí
dobojováno, rozdáno a snědeno úplně všechno.
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S vděčností dodávám, že mimo paní Fejt-
kové se i náš Obecní úřad k této nové iniciati-
vě postavil velmi vstřícně, za všechny děti
děkuji všem velmi ochotným „dospělákům“
a také se velmi těším na další nápady a akce.

Jana Chadimová

❑ Sbírka darů pro charitativní účely, která
proběhla letos na konci zimy, byla opět velmi
úspěšná. Máme v úmyslu pokračovat v této čin-
nosti, další sbírku vyhlásíme pravděpodobně na
podzim. Pokud tedy budete postupně doma
nacházet věci, které se dají ještě využít, a sami
už je nepotřebujete, můžete je zatím předběžně
ukládat do kartonových krabic.

❑ Již potřetí vystoupil díky podpoře Česko-
moravské společnosti chovatelů, a.s. na Hradišt-
ku v rámci svého soustředění opavský komorní
pěvecký soubor SARABANDA, tentokrát pod
záštitou Občanského sdružení Medník. Malý
koncert v sobotu 8. 5. v sále chovatelů byl
vpravdě jarním „andělským“ zpíváním, doslo-
va krásným pohlazením. Současně uspořáda-
ná výstavka výtvarných prací studentů akade-
mie umění v Banské Bystrici nám umožnila
nahlédnout do kultury našich nejbližších sou-
sedů. Protože se mi vystoupení pěveckého
souboru velmi líbilo, navštívila jsem je ještě
jednou, v neděli dopoledne v kostele na Sla-
pech. Atmosféra byla poněkud slavnostnější,
ale hlavně – akustika tohoto prostoru koruno-
vala úžasné vystoupení a vytvořila tak pro
všechny přítomné naprosto nezapomenutelný
zážitek. Pokud tento soubor příští rok zavítá
na Hradištko znovu, rozhodně si tuto příleži-
tost nenechte ujít!

Měli byste vědět …

Ale nemusíte čekat celý rok, nabízí se Vám
ještě jedna příležitost. Pamatujete, jak vloni v
červnu trénovali na mezinárodní soutěž u cho-
vatelů i zpěváci pražského souboru CARMI-
NA VOCUM? Tak tedy – přijedou zas a zno-
vu jsou ochotní nám na závěr soustředění své
umění představit. Kdo budete mít tedy chuť
zpříjemnit si nedělní odpoledne, přijďte 20. 6.
v 15.00 do obřadní síně Obecního úřadu. Trou-
fám si tvrdit, že ani v tomto případě nebudete
litovat.

A kultura do třetice – tentokrát spíš pro
dámy!

❑ Švandovo divadlo, o kterém píšeme na za-
čátku, připravilo v rámci akce „Léto hereckých
osobností 2004“ premiéru Nelsonova předsta-
vení „Madame Melville“. Anotace divadelní
nabídky uvádí, že jde o intimní rekonstrukci
první lásky amerického školáka a jeho francouz-
ské učitelky, na kterou nejde zapomenout celý
život. Příběh se odehrává v Paříži, v roce 1966.
Pro titulní roli režisér vybral Ivanu Chýlkovou,
dále hrají Eva Holubová, Jan Meduna a další.
Podařilo se zajistit vstupenky na poslední před-
stavení – a to na pátek 3. září. Pokud máte tedy
zájem, vstupenky si můžete objednat ihned na
Obecním úřadě nebo u mne.

Jana Chadimová
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SPOLEÈENSKÁ
KRONIKA

Noví občánci
prosinec 2003 – duben 2004

Sklenářová Martina
Fojtíková Anna

Jíra Jakub a Vojtěch
Zuzánková Leontýna

Pomahač Jan
Vostřel Michal

Kolář Kryštof
Martinkovský Tomáš

Opustili nás
od prosince 2003 do dubna 2004

Bartoňová Albína 11. 12.
Davídek Stanislav 22. 12.
Volešáková Marie 24. 12.
Zpěvák Bohumil 26. 12.
Valsová Marie 9. 1.
Chadimová Jaroslava 12. 1.
Kessler Jiří 26. 1.
Neužil Jaroslav 18. 3.
Tošnar Václav 20. 3.
Mareš Zdeněk 18. 4.

Sňatky uzavřené na OÚ
leden – duben 2004

Petra Pavel
Hošková ❤ Růžička

Ivanka Zoltán
Růžková ❤ Galamb

Květoslava David
Černá ❤ Želízko

Miluše Miloslav
Rambousková ❤ Špic

Alena Jaroslav
Štiftová ❤ Langr
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2004 * Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení příspěvků. * Uzávěrka příštího čísla je 30. 9. 2004

Inzerce
❑ prodám velmi levně 2 ks nových

nádob na tepelné zpracování ovocných
šťáv působením vodní páry.

tel. 728 360 915

❑ prodám kalové čerpadlo – 2500 Kč.
tel. 603 976 797

❑ prodám levně tm.modrý kočárek
(3-kombinace).

tel. 602 864 738

❑ byly nalezeny klíče ( u rybníka)
k doptání na OÚ

50
Koubová Marta
Vrňák Pavel
Plechinger Miloš
Doležal Petr
Chadima Vladimír
Bejšovec Petr
Švejdová Květoslava
Raiserová Lenka
Kostkuba Jaroslav
Nožina Petr
Ivánková Helena
Vocetková Jiřina
Vála Milan

55
Vnouček Jaroslav
Novotný Jaroslav
Hájková Dana
Bernhardt Oldřich
Volešák Ladislav
Zothová Marie

Jubilanti leden – červen 2004

60
Zděnková Marta
Volešák Václav
Hájková Jitka
Langová Marie
Janošťáková Lydie
Mattauch Jiří
Švejda Miroslav
Růžička Karel
Junek Josef
Novotný Jiří
Boťová Iva
Bulajčíková Jarmila
Kadlecová Jarmila
Pšenička Pavel

65
Brož Antonín
Trávníčková Vlasta
Myslivcová Marie

70
Dalibabová Anežka
Veverka Václav
Jetýlková Květoslava
Zíka Jiří
Dilík Jan
Dolejšová Marta
Zloch Vladimír
Gänsel Helmut

75
Jetýlek Antonín
Volešáková Hana
Buriánek Václav

80
Novotná Růžena
Volešáková Marie
Stupková Eva
Lencová Vlasta

85
Skalecký Jaroslav
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA – INFORMACE PRO OBČANY

ÚŘADY:
Obecní úřad Hradištko .....................................................................  257740441, 257740442
..............................................................................................................  257740580
fax .........................................................................................................  257740586
starosta .................................................................................................  602217153
místostarosta ........................................................................................  602205298
email: ....................................................................................................  starosta@hradistko.cz

Krajský úřad Středočeského kraje ................................................  257280111
Městský úřad Černošice, pracoviště Podskalská 19 Praha 2 .........  221982111
Finanční úřad Praha – západ, Na Pankráci 95 Praha 4 ...................  261371111
Katastrální úřad Praha – západ, Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8......  284041111
Pozemkový úřad Praha – západ, Podskalská 19, Praha 2 ...............  221982111
Okresní soud Praha – západ, Karmelitská 18, Praha 1 ...................  257199200
Městský úřad Jílové .........................................................................  241950478
Stavební úřad Štěchovice .................................................................  257740779, 257740143

ZDRAVOTNICTVÍ:
Zdravotní středisko Hradištko (MUDr. Gavlas) .........................  776676180
Zdravotní středisko Davle ...............................................................  257770563
zubní oddělení .......................................................................................  257770321
Lékárna Davle ...................................................................................  257770102
Poskytnutí 1. pomoci Řevnice ........................................................  257721555
Tísňové volání záchranná služba .....................................................  155

POLICIE:
Obvodní oddělení policie ČR Hradištko .......................................  257740141
Okresní ředitelství policie Praha – západ .....................................  257321220
Tísňové volání policie ......................................................................  158

HASIČI:
Hasičský záchranný sbor Řevnice ..................................................  257720432, 257720454
Hasičský záchranný sbor Jílové ......................................................  241951555, 241950829
Okresní sdružení hasičů Praha – západ .........................................  241482370
Sbor dobrovolných hasičů Hradištko: hlášení požárů ...................  604964928
starosta sboru .......................................................................................  604209463
velitel sboru ..........................................................................................  604964928
Tísňové volání hasiči ........................................................................  150

ŠKOLY:
Mateřská škola Hradištko ..............................................................  257740069
Základní škola Hradištko ................................................................  257740475

SLUŽBY:
Česká pošta pracoviště Hradištko .................................................  257740285
Rozvodné závody Neveklov ............................................................  317741113
hlášení poruch.......................................................................................  317721555, 800178634
Vodovodní síť – hlášení poruch: .....................................................  257770729, 257740580


