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Vážení spoluobčané,
loňský rok byl velice bohatý na 

kulturní události. Byl ve znamení 
volebních předsevzetí a všichni byli 
ještě plni elánu a chuti vytvářet něco 
nového. Jak tomu bude letos? Během 
jednoho volebního období síly po-
stupně ubývají. Vynořují se problémy 
doma, které jsme doteď, zabráni do 
práce pro obec, odsunuli stranou 
a nechali na později. Práce pro ostatní 
je zkrátka vždycky na úkor toho, co 
nás čeká doma. Ale nejde jen o práci, 
jde i o naše nejbližší, které tímto zanedbáváme. Je velmi náročné 
při vytížení v zaměstnání, práci doma a čase, který chceme strávit 
s rodinou, najít čas, který věnujeme organizování aktivit pro naše 
spoluobčany, a to bez nároku na odměnu.

Největší motivací bývá, že čas, který zabere příprava akcí pro 
ostatní, spojíme s časem, který věnujeme zároveň i svým blízkým. 
Tak tomu bývá u akcí pořádaných pro děti, mezi nimiž jsou i ty 
naše a my jim tak připravíme nezapomenutelné zážitky. I v tomto 
případě mohou však tito obětavci doma často slýchávat: „Proč to 
musíš dělat zrovna ty?“

Ale co nás motivuje při pořádání akcí pro dospělé? Určitě to 
není touha pobavit se v místě svého bydliště. Vždyť zorganizování 
jedné akce stojí tolik času a úsilí, že o pobavení nemůže být nakonec 
ani řeč! Hlavním důvodem je asi to, že máme organizačního ducha 
a tato práce nás jednoduše baví. Co nám však ubírá elán a nadšení, 
jsou drobné překážky, které nám kladou do cesty naši spoluobčané, 
tedy ti, pro které něco chystáme. A teď konkrétněji.

V adventním čase se konalo několik kulturních akcí, jejichž po-
řádání bylo velice náročné už kvůli jejich četnosti i náročnosti akcí 
samotných. Začali jsme rozsvícením vánočního stromu. Kdybych 
byla nezasvěceným občanem Hradištka, nejspíš bych si z celého 
adventního programu vybrala radši divadlo, výrobu vánočních 
dekorací nebo koncert, než mrznutí na návsi. O to víc jsem byla 
překvapená, kolik lidí na toto setkání vyrazilo. To mi až vyrazilo 
dech! Těšila jsem se na další akce, že budou stejně odměněny vyso-
kou návštěvností. 

Pro mě byl nejdůležitější druhý adventní víkend, kdy jsme 
s Lenkou Kostečkovou připravily vánoční výstavu na zámku. Ač-
koli v posledním čísle Zpravodaje byla na tuto akci upoutávka spo-
lu s výzvou, aby lidé na zámek nosili své domácí výtvory, které pak 
vystavíme, plakáty visely i na vývěskách a na webových stránkách 
obce, v pátek – den před výstavou – jsme zjistily, že nedonesl nikdo 
nic. Byla jsem tak zklamaná! Přemýšlela jsem, jestli je to tím, že 
výzvu nikdo nezaregistroval, nebo tím, že lidé o výstavu nemají zá-
jem. V sobotu dopoledne se nám naštěstí sešlo dostatečně dekorací, 
že se nakonec na zámecké chodbě a v přilehlé obřadní síni zrodila 
nádherná výstava. Je však třeba podotknout, že všichni vystavova-
telé patřili mezi ty, které jsme osobně oslovili. Ani jeden nepřišel 
sám od sebe, že by zareagoval na naši výzvu. Výstavu shlédlo asi 60 
návštěvníků a nikdo z nich své cesty nelitoval. Všichni byli nadšení 
z výtvorů našich spoluobčanů a mnohokrát jsme slyšeli, že kdyby 
věděli, taky by něco přinesli. Jak je možné, že nevěděli?!

V sobotu večer po uzavření výstavy jsem přeběhla do tělocvič-
ny na divadelní představení. Bála jsem se, aby na mě zbylo místo, 
ale zažila jsem další zklamání. Poloprázdná tělocvična, diváků jen 
o něco málo víc než herců. Ti se naštěstí nenechali danou situací 
rozhodit a předvedli profesionální výkon. Diváci si tak z předsta-
vení odnášeli nezapomenutelný zážitek. Vždyť divadlo není na 
Hradištku každý den a tohle představení stálo opravdu za to. Vy-
právěla jsem pak o divadle svým příbuzným a známým a vyptávala 
se, proč taky nevyrazili. Nechtělo se jim nebo o tom nevěděli. Jak 
je to možné?

Největšími nepřáteli našeho úsilí je tedy lenost a nevědomost 
našich spoluobčanů. Proti tomu se bojuje velmi těžko. Poučení 
z adventu může být takové, že musíme zlepšit propagaci. Více pla-
kátů, více upoutávek. A budeme doufat, že se s nimi nestane to, co 
s plakáty zvoucími na šibřinky, tedy že se nestanou obětí vandalů. 
Naučte se i vy, milí spoluobčané, jít informacím naproti. Čtěte pra-
videlně obecní vývěsky a webové stránky. A když už se doslechne-
te, že se něco koná, a vy váháte, jestli vyrazit, vyražte! Neříkejte si, 
že půjdete až příště, protože „příště“ už být nemusí!

 Lucie Hašková, redaktorka Zpravodaje

  Odpady – nevyčerpatelné téma
Vážení spoluobčané,

každoročně se mimo jinými problémy zabývá naše obec i ře-
šením problematiky odpadového hospodářství a jeho důsledků 
v každodenním životě občanů naší obce. Jedná se o problemati-
ku velice závažnou i vzhledem k tomu, že v katastru naší obce je 
evidováno 1 780 rekreačních objektů, jejichž využívání zejména 
v letních měsících s sebou přináší poměrně vysoký nárůst řešení 
celé řady problémů, kdy mezi hlavní patří především odpadové 
hospodářství.

Každoročně se zvyšuje podíl obce na fi nančním pokrytí nákladů 
likvidace komunálních i ostatních odpadů, za rok 2007 činily celko-
vé náklady na odpadové hospodářství částku ve výši 3 038 395 Kč, 
celkové příjmy od občanů a původců za využití systému obce činily 
částku ve výši 1 605 230 Kč, rozdíl činí částku ve výši 1 433 165 Kč, 
kterou hradí naše obec ze svého rozpočtu a která by mohla být po-
užita k jiným pro obec potřebnějším účelům.

Zejména tento fi nanční aspekt vedl zastupitelstvo obce k přĳ etí 
některých zásadních opatření, která by vedla ke zlepšení stávající 
situace a měla by přinést určitý fi nanční efekt ke snížení nákladů, 
které v tomto směru musí každoročně obec uhradit. Jedná se pře-
devším o opatření, která se týkají provozu sběrného místa v centru 
obce a jsou přĳ ata na zkušební období v měsících duben – srpen 
2008.

1. Provozní doba otevření sběrného místa ve zkušebním období 
je stanovena následovně:

    úterý       13,00 – 18,00 hodin
    čtvrtek    13,00 – 18,00 hodin
    sobota     13,00 – 18,00 hodin
    neděle     13,00 – 18,00 hodin
Mimo tuto úředně stanovenou otevírací dobu sběrné místo 

v centru obce bude uzavřeno a nelze na něj ukládat žádné odpady. 
Toto opatření jako jedno ze zásadních bylo přĳ ato zejména z důvo-
du podstatného navýšení tonáže ukládaného především komunál-
ního a nebezpečného odpadu a s tím samozřejmě související vzrůst 
fi nančních nákladů na jejich likvidaci. Jedná se především o občany 
a fi rmy okolních vesnic, kteří využívali možnosti, že přístup na 
toto sběrné místo byl neustále otevřen, a mohli tak nekontrolovaně 
ukládat svůj vyprodukovaný odpad, aniž by za něj museli cokoliv 
uhradit.

Jsme si vědomi, že se jedná o zcela nové opatření, které nám ob-
čanům a zejména majitelům rekreačních nemovitostí může v tomto 
směru narušit zažitý režim v likvidaci vyprodukovaných odpadů, 
nicméně je toto opatření z výše uvedených důvodů nanejvýš nutné 
a zkušební provoz v praxi ukáže, zda to bylo správné, či nikoliv.

2. Aby toto výše uvedené opatření č. 1 mohlo být uvedeno 
zdárně v praxi, obdrží domácnost, kde jsou evidováni trvale žĳ ící 
občané v naší obci, a každý majitel rekreačního objektu v katastru 
naší obce evidenční kartu, na které bude uvedeno jeho jméno, číslo 
popisné nebo číslo evidenční a touto evidenční kartou se každý 
prokáže při případném ukládání komunálního nebo nebezpečného 
odpadu. Při neprokázání se touto evidenční kartou nebude vypro-
dukovaný odpad na toto sběrné místo přĳ at.

Hlavním důvodem tohoto opatření č. 2 je zamezit návoz od-
padových surovin z jiných míst, než je katastr naší obce, tak jak je 
uvedeno ve zdůvodnění opatření č. 1.

Věříme, že celou takto popsanou situaci všichni pochopíte a že 
bude jen otázkou času, kdy si zvykneme a tento provozní režim 
našeho sběrného místa v centru obce budeme řádně dodržovat.

Antonín Merta, starosta obce Hradištko
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Informace o činnosti a realizaci důležitých úkolů:

 Ve spolupráci s fi rmou Regionservis probíhá zpracování 
Strategického plánu rozvoje obce, kde budou nastoleny 
všechny důležité strategické cíle Hradištka. Stane se pod-
kladem pro zpracování konkrétních projektů na investice 
v obci. 

 Kanalizace a vodovod Pikovice – bylo vydáno územní roz-
hodnutí, ve spolupráci s odbornou fi rmou probíhají inten-
zivní jednání o přípravách podkladů pro podání žádosti 
o dotaci na SFŽP (Státní fond životního prostředí). Stavba 
je v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Stře-
dočeského kraje, Pikovice zasahují do zvýšeného pásma 
ochrany živočichů Natura 2000 a lze proto žádat o dotaci 
přes SFŽP. V současné době pouze čekáme na vyhlášení 
nové dotační výzvy, která bude odpovídat našemu záměru 
(předpoklad léto 2008). Je již zadáno zpracování projektu 
pro stavební povolení.

 Kanalizace Hradištko – v nejbližších dnech bude zadáno 
zpracování studie vybudování kanalizace na Hradištku, 
Rajchardově a Brunšově, jejímž obsahem bude variantní 
řešení odkanalizování a porovnání variant z technického 
a ekonomického hlediska, systém výstavby a spolupráce 
při zajišťování zdroje dotace. Náklady budou obrovské, 
proto je nutné nalézt co nejefektivnější řešení.

 1. 11. 2007 bylo provedeno místní šetření se zástupci Od-
boru dopravy a správy komunikací při Městském úřadu 
Černošice ve věci místní úpravy svislého a vodorovného 
značení na komunikaci II/106 s realizací schváleného pře-
chodu pro chodce na Brunšově. Na základě tohoto šetření 
byla instalována první sada značek (hlavní silnice, STOP 
u Rozmarné) a zrcadlo na Brunšově, nyní by měly být in-
stalovány značky Chodci ve vozovce, zvýrazněny přecho-
dy a posunuta značka Rajchardov blíže k Hradištku. Obec 
zadá zpracování projektu na komplexní řešení dopravní 
situace u zastávky u rybníčka.

 Žádost o nadační příspěvek na projekt „Bezpečná obec“ 
(dodávka zařízení pro zobrazení rychlosti a evidenci pro-
jíždějících vozidel) z prostředků ČEZ nám byla zamítnuta, 
proto jsme podali podobnou žádost na dotační titul z pro-
středků krajského úřadu.

 Velkým problémem zůstává výstavba a získání prostředků 
na chodník Hradištko – Brunšov, případně cyklostezku, 
která by propojila Brunšov s Hradištkem a Pikovicemi. 
Všichni si uvědomujeme, že současná cesta po hlavní 
silnici je velmi nebezpečná, bohužel náklady celé akce 
jsou natolik vysoké, že ji bez dotačních prostředků nelze 
realizovat, a zatím nebyla vypsána žádná dotační výzva, 
na kterou by bylo možné prostředky čerpat. Velmi drahé je 
i zpracování projektové dokumentace, proto je naší snahou 
správně zanalyzovat, na co projektovou dokumentaci při-
pravit, abychom měli možnost získat dotační prostředky. 
Chodník Hradištko – Brunšov je uveden v Zásobníku pro-
jektů Středočeského kraje.

 Ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ bude zpracována studie 
rozšíření a zateplení obou budov tak, aby co nejlépe odpo-
vídaly potřebám dětí. 

 Do Zásobníku projektů OŽP (Okresní fond životního 
prostředí) Středočeského kraje bylo zasláno 12 položek, 
týkajících se především úprav místních komunikací, bez-
pečnosti, zateplení budov ZŠ a MŠ a podpory ekologie.

Pavel Pešek, Ladislav Vondrášek

Potřebujete ověřený výpis z Obchodního nebo Živnosten-
ského rejstříku, z Katastru nemovitostí, případně z Rejstříku 
trestů? V úředním dni vyjděte do prvního patra budovy zám-
ku – a je to.

Cena: sto korun za první stránku, padesát za každou další, 
i započatou. Jen rejstřík trestů je levnější, padesát korun zapla-
títe za celý (ať je jakkoliv dlouhý). Stránka s ověřovací dolož-
kou, která se připojuje ke všem typům výpisů, zpoplatněna 
není.

Co je dobré vědět než se pro výpis vydáte?
– IČ subjektu, který má být v Obchodním rejstříku vyhledán
– IČ podnikatele či fyzické osoby vedené v Živnostenském 

rejstříku
 – v případě Katastru nemovitostí uvedete název katastrální-

ho území a číslo listu vlastnictví.
K výpisu z Rejstříku trestů, musíte na místě podepsat pí-

semnou žádost a doložit svoji totožnost platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem. Pro cizince je nutné povole-
ní k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a přidělené rodné 
číslo. K výpisu z Rejstříku trestů pro jinou osobu (než pro sebe) 
je třeba úředně ověřené pověření, plná moc a doklad vlastní 
totožnosti.

CzechPOINT je zkratkou názvu Český Podací 
Ověřovací Informační Národní Terminál.

Sytém pracuje bez problémů nejen u nás, ale zřejmě i jinde, 
protože jen za první čtvrtletí letošního roku bylo vydáno 245 ti-
síc ověřených výstupů.

Letos dojde  k dalšímu rozšíření systému – s novelou živ-
nostenského zákona (1. 7. 2008) začnou pracoviště zprostřed-
kovávat i žádosti o živnost a vznikne nový podací terminál. 
Ve třetím čtvrtletí roku už budou řidiči takto získávat výpisy 
z registru bodů. Ve stejné době bude zprovozněno hlášení ma-
tričních událostí do evidence obyvatel. 

Podle předběžných údajů jsou výpisy z katastru druhým 
nejžádanějším typem listin. Následující informace Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) s projektem 
Czech POINT přímo nesouvisí, ale může být užitečná.

Na webu ČÚZK byly v těchto dnech bezplatně zpřístup-
něny katastrální mapy celé ČR. Nový vyhledávací systém vý-
razně zjednodušil přístup k detailním údajům o nemovitostech 
a potažmo i jejich majitelích. Původně bylo k vyhledání nutné 
znát alespoň číslo popisné nemovitosti nebo číslo katastrálního 
území. Nyní se stačí proklikat ke konkrétnímu domu či pozem-
ku skrz obrázkové detailní mapy, což je mnohem přehlednější. 

K dispozici jsou i ortofota – fotografi e území z výšky, 
do nichž jsou zakresleny hranice pozemků a jejich čísla. 
Novinkami jsou informace o památkové ochraně nebo 
omezeních vlastnického práva. Ostrá verze je dostupná na
h  p://nahlizenidokn.cuzk.cz, testovací režim začal 3. března. 

Textové vyhledávání všech katastrálních údajů bude k dis-
pozici i přes mobilní telefon. 

Zájem o katastrální informace on-line je rok od roku větší. 
V roce 2007 informace na portálu hledalo už osm milionů lidí. 
Data získaná z bezplatného systému na webu však nahrazují 
ověřené výpisy z katastru nemovitostí. (kráceno red.)

Nemáte-li internet a chcete se přesto dozvědět, zda na domě 
není hypotéka, exekuce nebo památková ochrana, v obecní 
knihovně je bezplatný internet s poradnou pro veřejnost.

- kuub -
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Z jednání ZO Hradištko ze dne 7. ledna 2008
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtovou změnu č. 4/2007 (příjmy rozpočtové změny 

č. 1 ve výši 4 431 600 Kč a výdaje rozpočtové změny č. 4/2007 
ve výši + 4 741 400 Kč).

2) Rozpočet obce na rok 2008, příjmy ve výši 18 484 900 Kč, 
výdaje ve výši 18 353 000 Kč, rozpočet včetně rozpočtové 
změny č. 1/2008, která byla přĳ ata v březnu 2008, najde čte-
nář na str. 6.

3) Prodej pozemku parc. č. 463/45 ostatní plocha o výměře 
738 m2 a parc. č. st. 683 zastavěná plocha o výměře 61 m2 
ve vlastnictví obce vedeném na LV č. 10001, katastrální úze-
mí Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, panu Petru 
Vějmělkovi, bytem Tererova 1358, 149 00 Praha 4 za cenu 
715 Kč à 1 m2, celková cena 571 825 Kč. 

4) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 502/37 vedeném na GP 
č. 42/2007 ze dne 15. 10. 2007, schváleném Katastrálním úřa-
dem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-zá-
pad pod č. 2770/2007 dne 1. 11. 2007 pod parc. č. 502/157 
travní porost o výměře 159 m2 ve vlastnictví obce vedeném 
na LV č. 10001, katastrální území Hradištko pod Medníkem, 
obec Hradištko, RNDr. Janě Sobotníkové, bytem 155 00 Pra-
ha 5, V Hůrkách 2095/15.

5) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 502/37 vedeném na GP 
č. 42/2007 ze dne 15. 10. 2007, schváleném Katastrálním úřa-
dem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-zá-
pad pod č. 2770/2007 dne 1. 11. 2007 pod parc. č. 502/158 
travní porost o výměře 160 m2 ve vlastnictví obce vedeném 
na LV č. 10001, katastrální území Hradištko pod Medníkem, 
obec Hradištko, Vladaně Veselé, bytem 141 00 Praha 4, Sou-
vratní 986/5.

6) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 502/37 vedeném na 
GP č. 42/2007 ze dne 15. 10. 2007 schváleném Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-
-západ pod č. 2770 dne 1. 11. 2007 pod parc. č. 502/159 travní 
porost o výměře 158 m2 ve vlastnictví obce vedeném na LV 
č. 10001 katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec 
Hradištko, Luboši Kozákovi, bytem 149 00 Praha 4, Vodnic-
ká 440/54, viz příloha č. 3 tohoto usnesení.

7) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 502/37 vedeném na GP 
č. 42/2007 ze dne 15. 10. 2007 schváleném Katastrálním úřa-
dem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-zá-
pad pod č. 2770 dne 1. 11. 2007 pod parc. č. 502/160 travní 
porost o výměře 155 m2 ve vlastnictví obce vedeném na LV 
č. 10001 katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec 
Hradištko, Ing. Lucii Zemanové, bytem 250 64 Hovorčovice, 
Družstevní 375.

8) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 502/37 vedeném na GP 
č. 42/2007 ze dne 15. 10. 2007 schváleném Katastrálním úřa-
dem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-zá-
pad pod č. 2770 dne 1. 11. 2007 pod parc. č. 502/161 travní 
porost o výměře 153 m2 ve vlastnictví obce vedeném na LV 
č. 10001 katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec 
Hradištko, Ladislavu Doskočilovi a Marcele Doskočilové, 
bytem 149 00 Praha 4, Kotorská 1576/28.

9) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 502/37 vedeném na GP 
č. 42/2007 ze dne 15. 10. 2007 schváleném Katastrálním úřa-
dem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-zá-
pad pod č. 2770 dne 1. 11. 2007 pod parc. č. 502/162 travní 
porost o výměře 151 m2 ve vlastnictví obce vedeném na LV 
č. 10001 katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec 
Hradištko, Ingrid Havlínové, bytem 128 00 Praha 2, Oldři-
chova 306/32.

10) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 502/37 vedeném na GP 
č. 42/2007 ze dne 15. 10. 2007 schváleném Katastrálním úřa-
dem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-zá-

pad pod č. 2770 dne 1. 11. 2007 pod parc. č. 502/163 travní 
porost o výměře 150 m2 ve vlastnictví obce vedeném na LV 
č. 10001 katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec 
Hradištko, Jiřímu Havlíkovi a Věře Havlíkové, bytem 106 
00 Praha 10.

11) Záměr pronájmu nebytových půdních prostor budovy 
č. p. 327 o výměře 69 m2, umístěné na pozemkové parcele 
parc. č. st. 23/1 ve vlastnictví obce vedeném na LV č. 10001, 
katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec Hradišt-
ko, termín pro podání přihlášek do 15. ledna 2008.

12) Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
a ostatních odpadů. Vzhledem k tomu, že nová vyhláška 
se od staré neliší, v tomto Zpravodaji ji nepřinášíme. Je ke 
stažení na webových stránkách obce a dále je k dispozici na 
Obecním úřadě.

II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) záměr převodu pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 80/11 

ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 
11 643 m2 vedeném na LV č. 10001, katastrální území Hra-
dištko pod Medníkem, obec Hradištko do vlastnictví TJ Slo-
van Hradištko.

III. Zastupitelstvo obce ruší:
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních a ostatních odpadů.

IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci starosty obce Hradištko Antonína Merty o kont-

role zápisu a přĳ atého usnesení č. 4/2007 z jednání zastupitelstva 
obce ze dne 10. 12. 2007.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi obce zajistit proškolení účetní obce v obsluze 

účetního programu GORDIC a programu Excel.
2) Starostovi obce zajistit jednání zastupitelstva k systému 

odpadového hospodářství v obci a informovat na dalším 
veřejném jednání zastupitelstva.

Z diskuse jednotlivým projednávaným bodům:
a) k  r o z p o č t o v é  z m ě n ě  – Mgr. Plívová: rozpočtová 

změna je nepřehledná, chybí tabulka s upraveným rozpoč-
tem po doplnění rozpočtové změny.

O d p o v ě d ě l  Ing. Vlk: vzhledem k časové tísni byla zastupite-
lům předložena spolu se změnou sestava s původním roz-
počtem, při změnách v roce 2008 budou opět předkládány 
požadované tabulky.

Mgr. Zothová: zodpovědný pracovník OÚ, který sestavuje roz-
počet i jeho změny, by měl být schopen připravit podklady 
řádně a včas. Jednání zastupitelstva by měla být častější, aby 
mohly být rozpočtové změny schváleny před jejich faktic-
kou realizací.

b) k  r o z p o č t u : Mgr. Zothová připomínkovala jednotlivé 
výdajové položky, především dostavbu hasičské zbrojnice, 
dále kapitolu odpadového hospodářství a zejména otázku 
nákladů na obecní úřad, kde je již v rozpočtu započítána 
částka na přĳ etí nového odborného zaměstnance, ačkoliv 
ještě není tato funkce zřízena. Na připomínky reagovali 
postupně Ing. Vlk, Ing. Vondrášek a starosta obce p. Merta.

c) k  p r o d e j i  m a j e t k u  o b c e – Mgr. Zothová: proč je 
v případě prodeje pozemku panu Vejmělkovi takto stanove-
na cena za m2 ? 
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Z jednání ZO Hradištko ze dne 3. března 2008

R e a g o v a l  s t a r o s t a : Cena byla stanovena na základě ceny 
v místě obvyklé, která byla ponížena o zaplacené nájemné 
za období od roku 1990, kdy bylo zažádáno o výkup pozem-
ku p. Vejmělkou, prodej pozemku ze strany obce nemohl 
však být realizován z důvodu majetkového sporu mezi obcí 
a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

d) k  p ř e v o d u  t ě l o c v i č n y  – Mgr. Zothová: v záměru 
musí být vyjádřeno, zda se bude jednat o prodej či dar 
ze strany obce – pokud půjde o prodej, proč je realizována 
cena nižší, než je cena obvyklá, kdo převod navrhl?

Ing. Vondrášek: žádost o převod podala TJ Slovan Hradištko.
Ing. Vlk: v připravované smlouvě je třeba uvést budoucí před-

kupní právo obce, aby v tomto směru bylo zabezpečeno 
trvalé používání pozemku pro tělovýchovné účely.

Mgr. Plívová: Ing.Vondrášek jako místostarosta obce a současně 
předseda TJ Slovan Hradištko by se měl zdržet hlasování, 
jedná se o střet zájmů (hlasování se zdržel).

e) K pronájmu majetku ve vlastnictví obce: Mgr. Plívová: jedná 
se o špatný návrh vzhledem k tomu, že se jedná o budovu 
zdravotního střediska a navrhovaný prostor k pronájmu by 
měl sloužit pro zdravotní a sociální služby.

Mgr. Zothová: není jasné, jaké konkrétní úpravy jsou potřebné 
v navrhovaném prostoru, v jaké výši.

p. Pipota: doporučuje v současné podobě návrh tak, jak je podán, 
neschválit a zpracovat nový záměr.

Ing. Vlk, Ing. Vondrášek a starosta p. Merta postupně obhajovali 
ekonomické a technické důvody k pronájmu a využití těchto 
prostor.

Z diskuse s občany:
p. Reichlová: Kolik je vyprodukováno odpadu v tunách na 

1 obyvatele?
Ing. Vlk: Přibližný přehled bude zpracován do konce ledna 2008 

na základě zpracovaných čtvrtletních hlášení o vyproduko-
vání odpadu.

p. Bulajko: Jak probíhá příprava chodníku Hradištko, Rajchar-
dov, Brunšov? 

Ing. Vondrášek: Proběhne místní šetření, bude doprojektována 
část Rajchardov – Hradištko, zakreslen chodník jako veřejně 
prospěšná stavba v rámci 4. změny ÚP a postupně řešen 
výkup pozemků.

p. Bulajko: Jak probíhá obměna dopravních značek s možností 
dotace od ČEZ?

p. Metra: 1. 11. 2007 proběhlo místní šetření se závěry, jaké změ-
ny budou provedeny, do 15. 1. 2008 by měla přĳ ít od ČEZ 
odpověď k naší žádosti o dotaci.

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Rozpočtovou změnu č. 1/2008.
2) Darování pozemkové parcely parc. č. 80/11 ostatní plo-

cha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 11 643 m2 ve 
vlastnictví obce vedeném na LV č. 10001, katastrální území 
Hradištko¸pod Medníkem, obec Hradištko do vlastnictví 
Tělovýchovné jednoty Slovan Hradištko o. s.

3) Darování pozemkové parcely parc. č. 80/19 orná půda o vý-
měře 301 m2 ve vlastnictví obce vedeném na LV č. 10001 ka-
tastrální území Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko 
do vlastnictví Tělovýchovné jednoty Slovan Hradištko o. s. 

4) Přĳ etí daru nemovitého majetku, budovy č. p. 95 objekt 
občanské vybavenosti, tělocvična, umístěné na pozemkové 
parcele st. 2120 ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Slovan 
Hradištko o. s. do vlastnictví obce Hradištko, katastrální 
území Hradištko pod Medníkem. 

5) Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s Prohlášením 
o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec 
na základě § 1, zák. ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu ně-
kterých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, vyhotovené 
podle § 36 odst. 5, písm. a) a odst. 6 vyhlášky ČÚZK č. 190/
1996 Sb., ve znění vyhlášky ČÚZK 179/1998 o nabytí vlast-
nického práva obce k pozemku parc. č. 806/6 – 327 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, katastrální území Hradištko 
pod Medníkem, obec Hradištko. Pozemek se nachází v míst-
ní lokalitě Brunšov a vede po něm místní komunikace.

6) Zásady pro provoz sběrného místa v centru obce na zkušeb-
ní dobu duben – srpen 2008. 

7) Schválení odstranění stavby bývalého Ovčína čp. 36 na 
pozemku st. 11 v katastrálním území Hradištko pod Mední-
kem.

8) Přidělení fi nančního příspěvku ve výši 3 000 Kč na sociální 
výpomoc pro paní Radku Sklenářovou na základě její pí-
semné žádosti a souhlasného stanoviska sociálně zdravotní 
komise a současně odpuštění platby místního poplatku 
ve výši 1 000 Kč za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
a ostatních odpadů.

9) Zastupitelstvo obce schvaluje na základě uzavřené Smlouvy 
č. IV-12-6000462/3 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení 
věcného břemene na pozemku dle ustanovení § 50a občan-
ského zákoníku mezi ČEZ distribuce a.s. a obcí Hradištko 
zřízení práva umístění, provozování a údržby kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 61/3 a 849/1 za jednorázo-
vou částku ve výši 1 800 Kč (60 Kč à 1 běžný metr).

10) Jmenování členů zastupitelstva obce Hradištko p. Merta, 
Ing. Vondrášek, Ing. Vlk a p. Pipota při jednání se zástupci 
Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

11) Peněžní dar obecně prospěšné společnosti Posázaví o.p.s. 
ve výši 5 000 Kč na vyčištění koryta řeky Sázavy.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradišt-

ko za rok 2007.
2) Informaci starosty obce Antonína Merty o kontrole zápisu 

a přĳ atého usnesení č. 1/2008 z jednání zastupitelstva obce 
ze dne 7. 1. 2008.

3) Písemnou informaci městyse Štěchovice o fi nancování 
a účetní bilanci Stavebního úřadu městyse Štěchovice.

4) Zprávu o provedení roční inventarizace majetku a závazků 
obce Hradištko k 31. 12. 2007.

Z diskuse k jednotlivým projednávaným bodům:
a) k  z á p i s u  z  m i n u l é h o  j e d n á n í  Z O :  Mgr. Zotho-

vá – připomínky k zápisu z minulého jednání – dlouhodobě 
zápisy neodpovídají průběhu jednání, není zapsáno, co bylo 
přesně řečeno, již poněkolikáté navrhuje zakoupení dikta-
fonu, tím by nedocházelo k nepřesnostem, je nutné, aby se 
vznesenými připomínkami zabývalo jednání zastupitelstva, 
OZV č.1/2008 nebyla vyvěšena 8. 1. 2008.

p. Merta – ověřovatelé zápisu prověří správnost zápisu minulé-
ho jednání ze dne 7. 1. 2008.

PaedDr. Jarůšková, p. Pipota – do zápisu z jednání uvádět pouze 
základní údaje a hlasování, tento zápis bude zaslán k připo-
mínkování jednotlivým členům zastupitelstva a tyto připo-
mínky budou součástí zápisu jako jeho příloha.
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b) k bodu dar pozemku ve vlastnictví obce do vlastnictví TJ: 
Ing. Vondrášek upozornil, že jako předseda TJ a zástupce 
celé členské základny TJ zastupuje jejich zájem, a tudíž 
nedochází v tomto směru ke střetu zájmů – členové za-
stupitelstva vyslovili souhlasný názor.

Mgr. Zothová – považuje za nevhodné a zbytečné se v sou-
časnosti zbavovat majetku ve vlastnictví obce, není znám 
žádný zásadní důvod, proč tento pozemek darovat.                                                                                           

p. Pipota – ochrana využití majetku bude zakotvena přímo 
v darovací smlouvě, převod obou pozemků je bezúplatný, 
jedná se o objekt občanské vybavenosti a je logické, aby 
tento objekt měla ve svém majetku obec, objekt je umístěn 
na pozemcích KKP, ve sporu má větší možnosti obec než 
tělovýchovná jednota, která tento objekt vlastní.

Mgr. Zothová – není to šťastný záměr i vzhledem k tomu, 
že objekt je umístěn na pozemku KKP, není jasné, jak je 
řešen přístup k objektu, jak bude po převzetí objektu do 
vlastnictví obce řešen pronájem při používání tělocvičny.

Ing. Vondrášek – přístup je řešen věcným břemenem, proná-
jmy budou řešeny vzájemnými smlouvami a dohodami.

c) z  d a l š í h o  j e d n á n í  – p. Merta: dopis městysi Ště-
chovice k fi nancování a účetní bilanci Stavebního úřadu 
– požadavek na zúčastněné okolní obce ke spolufi nanco-
vání – ze stran obcí (Buš, Slapy, Hradištko, Davle, Měche-
nice) probíhají konzultační jednání většinou s nesouhlas-
ným stanoviskem, v tomto směru by měl zabezpečovat 
krajský úřad nebo stát, starosta obce zpracuje písemnou 
odpověď;

– dopis starostky městyse Štěchovice s požadavkem na 
vyjádření k možné registraci obce v rámci Společnosti 
Brdy-Vltava o.p.s., bude projednáno na dalším jednání 
zastupitelstva obce; 

– informace o stavu pronájmu půdních prostor v objektu 
zdravotního střediska; 

– poděkování členům SDH a p. Svobodovi za jejich pomoc 
při následcích orkánu Emma v katastru naší obce;

– informace o zahájení zkušebního provozu sběrného místa 
v centru obce včetně přĳ atých opatření – písemný pod-
klad, ke vstupu do tohoto sběrného místa bude provede-
na identifi kace osob a objektů;

p. Pipota: neměly by se v souvislosti se zabezpečením zku-
šebního provozu zvyšovat zejména mzdové náklady, je 
potřeba hledat vlastní rezervy.

Ing. Vondrášek: seznámil přítomné se zněním petice města 
Němčice na Hané k připravované Novele zákona o od-
padech, ke které se připojila již řada obcí a měst z celé 
ČR, doporučuje souhlasné připojení i ze strany obce 
Hradištko.

Ing. Vondrášek – kanalizace – získávají se potřebné podklady 
a bude zažádáno o fi nanční podporu na Státní fond život-
ního prostředí

– strategický plán rozvoje obce – začaly se zpracovávat po-
třebné podkladové materiály a následně probíhají další 
jednání;

– budova ZŠ – zpracovává se studie na rozšíření počítačo-
vého střediska;

– budova MŠ – zpracovává se studie na rozšíření prostor 
budovy, její vytápění; 

– vybudování dětského hřiště v centru obce – bude vybrán 
prostor a zaslána žádost o fi nanční pomoc na nadaci 
ČEZ;

– zavedení systému CZECHPOINT na OÚ Hradištko – do-
končuje se, mělo by být zprovozněno v průběhu měsíce 
března;

– v souvislosti s existencí Svazku malých obcí ČR bude na 
příští jednání zastupitelstva připravena informace o jeho 
konkrétní činnosti a případné možnosti zapojení.

PŘÍJMY Schválený 
rozpočet 08

Po rozpočt.
změnách

Rozpočtová 
změna 01/08

Procent.
plnění

Daňové 11 376 11 569 193 18,6 %
Nedaňové (z toho) 6 880 6 880 0 7,0 %
– místní polatek za odpad 1 600 1 600 5,4 %
– poplatek ze psů 40 40 12,5 %
– vstupné 20 20 0,0 %
– ubytovací kapacita 20 20 16,3 %
– výherní hrací automaty 100 100 10,0 %
– ostatní správní poplatky 100 100 -12,7 %
– vodovodní přípojky 1 200 1 200 5,8 %
– vodné 2 200 2 200 4,2 %
– prodej, pronájem pozemků 750 750 22,8 %
– uskladnění inert.mat.,
   svoz odpadu 300 300 0,1 %

– ekokom 200 200 0,4 %
– nájmy, úroky, dividendy, ostatní 350 350 16,3 %
Dotace a převody z rozp. účtů 229 229 16,5 %
CELKEM PŘÍJMY 18 485 18 678 193 14,34 %

VÝDAJE Schválený 
rozpočet 08

Po rozpočt. 
změnách

Rozpočtová 
změna 01/08

Procent.
plnění

Doprava (z toho) 550 550 0 -0,4 %

– oprava silnic 370 370 1,6 %

– dopravní obslužnost 180 180 -4,5 %

Vodní hospodářství (z toho) 3 770 3 770 0 2,2 %

– vodné PSV 470 470 2,7 %

– vodovodní přípojky 1 200 1 200 0,0 %

– elektrická energie 500 500 0,0 %

– opravy a údržby 1 300 1 300 5,3 %

– investice 300 300 0,0 %

Mateřská školka 800 800 12,5 %

Základní škola (z toho) 1 000 1 000 0 10,0 %

– příspěvek ZŠ 650 650 15,4 %

–  za žáky jiným obcím 350 350 0,0 %

Kultura 120 120 3,8 %

Knihovna 150 150 12,5 %

TJ Slovan Hradištko 280 280 0,0 %

Zásahová jednotka SDH (z toho) 540 540 0 19,4 %

– na činnost Hradištko 280 280 37,4 %

– na činnost Pikovice 60 60 0,0 %
– dostavba has. zbrojnice,
   investice 200 200 0,0 %

Příspěvky organizacím 30 30 21,3 %

Bytové hospodářství 100 100 2,8 %

Veřejné osvětlení (z toho) 500 500 0 15,4 %

– elektrická energie 250 250 15,2 %

– opravy, údržby a investice 250 250 15,5 %

Obnova veřejné zeleně 100 100 0,0 %

Údržba obce (z toho) 2 130 2 130 0 11,7 %

– mzdy 1 400 1 400 10,1 %

– materiál a opravy 180 180 6,4 %

– leasing M 26 550 550 17,4 %

Projekty 430 430 8,3 %

Územní plánování 50 50 0,0 %

Výkup pozemků 450 450 0,0 %

Sběr a odvoz komun. odpadů 2 900 2 900 7,8 %

Odměny zastupitelstva, volby 750 750 9,1 %

Činnost veřejné správy (z toho) 3 703 3 703 0 12,6 %

– mzdy a dohody 2 150 2 150 9,7 %

– materiál a opravy 143 143 72,4 %

– elektrická energie 180 180 16,7 %

– poštovné, telekomunikace 200 200 23,6 %

– bankovní poplatky, pojištění 100 100 51,1 %

– cestovné a školení 50 50 15,3 %

– pohoštění 100 100 3,1 %
– ost. služby (právník, geodeti,
   apod.) 780 780 2,0 %

Platby daní a poplatků 0 193 193 0,0 %

Převody rozpočotvých účtů 0,0 %

ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE 132 132 0

Rozpočtová změna č. 01/2008 (údaje jsou v tis. Kč)
Příloha č. 1 k veřejnému jednání zastupitelstva konaného dne 3. března 2008
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Na konci loňského roku se uskutečnil Hradištský advent. 
O co šlo? V průběhu tří adventních víkendů proběhlo na růz-
ných místech naší obce několik kulturních a společenských 
setkání v předvánočním duchu.

První adventní neděli jsme se mohli spolu s paní Hanou 
Maříkovou naučit některé tradiční vánoční rukodělné tech-
niky (výroba vánočních svíček, ozdob z včelího vosku nebo 
adventních věnců z přírodního materiálu). Tohoto workshopu 
se zúčastnila řada dětí s rodiči, místní i přespolní. Ukázalo se, 

že nejen maminky, ale i mnozí tatínkové mohou být zdatnými 
tvůrci adventní výzdoby. V podvečer se pak u vánočního stromu 
sešlo téměř kolem stovky dětí a rodičů a všichni společným zpě-
vem koled, odpočítáváním a posléze i jásotem přivítali nově po-
řízené vánoční osvětlení. Byli jsme překvapení, kolik účastníků 
slavnostního rozsvěcení stromu vyslyšelo naši výzvu – přinesli 
si s sebou vánoční ozdobu (v mnoha případech i vlastnoručně 
vyrobenou), a tak se nám snad podařilo vytvořit skutečně náš 
společný vánoční strom. Byl vkusnou ozdobou po celé vánoční 
svátky, vydržel i nápor větru, který se dostavil hned první noc 
po jeho rozsvícení. Jediné, co nové světelné řetězy nevydržely 
tak docela, byl ubohý nápad místního vandala, jehož mozek (ve-
den touhou zničit cokoliv, z čeho mají ostatní radost) vymyslel 
nápad v pravdě primitivní: přestříhnout dráty přímo na stromě! 
Doufám, že tento mozek nepatřil těm účastníkům slavnostního 
rozsvěcení, kteří procházeli davem  a neopomněli trousit jedo-
vaté poznámky typu: kolik to celé stálo a jak je ten strom letos 
příšerně ozdobený a že to celé bylo před tím lepší. 

O týden později se v budově zámku rozhostila atmosféra již 
zcela vánoční. Opět jsem s úžasem sledovala, kolik šikovných 
lidí vyslyšelo prosbu a na výstavu Vánoční inspirace zapůjčili 
své výtvory – květinová a stolní aranžmá, betlémy, perníčky, vá-
noční ozdoby. V překrásných prostorách barokního zámku pak 

Hradištský advent

Ve středu 28. listopadu byl na Hradištku v prostoru u budo-
vy zámku vztyčen vánoční strom. Foto: JK

výstavu během celého víkendu shlédlo na šest desítek návštěv-
níků, kteří naprosto spontánně zanechali v provizorně zřízené 
pokladničce několik stokorun dobrovolného vstupné. 

Druhou adventní sobotu se v místní tělocvičně konalo diva-
delní představení s názvem Mnoho povyku pro nic. Toto sviž-
né, neotřelé a mladistvé pojetí Shakespearovy komedie uvedl 
amatérský divadelní spolek Hrobeso. V technicky náročném 
prostoru předvedli téměř profesionální výkon a to i přesto, že 
mnohé role musely být z důvodů zdravotních indispozic členů 
souboru zaskočeny. Nicméně podle mohutného potlesku na 
konci představení předpokládám, že se všichni skvěle bavili, 
stejně jako posléze po představení v hospodě Japeka, kam se 
přesunuli herci i diváci. Jen návštěvnost tohoto divadelního 

představení mohla být vyšší. Možná, že příště si i ostatní, kteří 
tentokrát seděli doma, dají říct. 

Závěr adventu proběhl o třetí adventní neděli opět v obřadní 
síni v budově zámku. Z Jílového k nám zavítal farní sbor a pod 
vedením paní Kateřiny Špičkové zazpíval nejen vánoční písně, 
ale také známé a méně známé koledy. Závěrečný přípitek byl 
skutečnou tečkou za pravděpodobně největší kulturní a spole-
čenskou akcí, jaká se v naší obci v loňském roce konala. 

Za pomoc ještě jednou děkuji: Lence Kostečkové, Radce 
Svo bodové, učitelkám a žákům z MŠ a ZŠ, panu Svobodovi, 
Lucii Haškové, Haně Hradilové, Oluši Hoškové, Janě Jelínkové, 
Tomáši Kostečkovi, fi rmám Neužil – zemní práce a Navika s.r.o., 
Ladislavu Vondráškovi a mojí mamince Janě Pospíšilové.

Mgr. Miroslava Plívová

P.S.: Vzkaz pro výše zmiňovaného vandala: i přes primitivní 
nápady, kterými oplýváš, jsem ráda, žes to přežil, protože 
dráty osvětlení na stromě byly pod napětím 220 V!!!

Foto: JK
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Milí spoluobčané, 
při rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Hradišťko o loňských prázdninách, kde se naše fi rma sponzorsky podílela, nás 

napadlo vyhlásit soutěž pro děti z místní ZŠ a MŠ. 
Koncem října jsme zadali téma soutěže: „Naše obec“. Úkolem dětí bylo nakreslit obrázek libovolnou technikou. Všech-

ny děti se snažily a zadané úlohy se zhostily na výbornou. Porota složená z učitelek měla přetěžký úkol – vybrat z každé 
školy pět nejhezčích dílek. Při zahájení Adventu před Obecním úřadem nám byly vítězné obrázky předány. Jejich fi nanční 
ohodnocení převzaly paní ředitelky MŠ a ZŠ Hradištko. Sváteční atmosféru navozovalo zpívání koled, slavnostní zdobení 
a rozsvícení vánočního stromku. Hojná účast, nadšení a nálada večera nás mile překvapila. V současné době je možno 
vidět oceněné obrázky v místní knihovně. Koláž z těchto obrázků na titulní stranu Zpravodaje vytvořil Jovan Kubíček.

Pevně věříme, že toto nebyla poslední akce, kterou se naše fi rma snaží zviditelnit v naší obci.

Firma Klus Lubomír, stavebnictví
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Co se děje ve škole
Připadá mi, že to bylo velmi nedávno, když jsem psala v září 

první zprávičku v tomto školním roce. Jenže mezitím uběhlo 
už skoro sedm měsíců. Děti jsou nabity nabytými vědomost-
mi, prvňáčci už „přelouskají“ jakýkoliv text. Někteří páťáci se 
„zuřivě“ připravují na přĳ ímací zkoušky na víceletá gymnázia. 
A všichni fi nišujeme, protože jsem právě našla první pampelišku 
(25. 3.). A staří praktici vědí, že ve škole to za něco stojí jen „do 
pampelišek“. Ale takhle to vypadá asi ve všech školách. To, co 
je v každé škole a každý rok jiné, jsou akce zvané mimoškolní. 
Ti, kteří mají přístup k internetu a alespoň někdy zavítají na 
naše webové stránky (www.zshradistko.cz), mají dokonalý pře-
hled i s obrazovým materiálem. A ti, kteří tuto možnost nemají, 
si mohou číst dál.

Už v září jsem zmiňovala celoroční projekt Putování časem. 
Navštívili jsme pravěk (lovení mamuta, zajišťování vody, jes-
kynní malby přírodními materiály), starověké civilizace (Egypt, 
Řím, Řecko – výroba papyru, divadelní masky pro řeckou tragé-
dii). Ve vánočním čase jsme si přiblížili rok nula a legendy s ním 
spojené. Spolu s praotcem Čechem jsme vystoupali na horu Říp, 
při středověkém dnu jsme zase vyráběli erby, razili mince a stří-
leli z kuše (taky se hrály vrchcáby). Koncem března na nás čekají 
husité, v dubnu doba národního obrození, v květnu si připome-
neme světové války a v červnu nás čeká současnost.

Také zápis budoucích prvňáčků nás potěšil. Přišlo jich cel-
kem 16.

Vyvrcholením celého školního roku bude Škola v přírodě. 
Přibližně v polovině června se na nás těší pension Pístina u Strá-
že nad Nežárkou. Snad nám bude přát počasí, abychom si to 
pěkně užili.

Když si znovu pročítám, co všechno se letos už událo a co 
nás ještě čeká, divím se, že se ty děti stihly vůbec něco naučit. 
Ale možná, že právě na tyto akce budou jednou nejraději vzpo-
mínat a možná, že i díky nim, se dokážou tak skvěle uplatnit 
i při odchodu na další školu, jako je tomu doposud. A to za to 
určitě stojí.

Lenka Kostečková

Byli jsme tam

Copak je v klobouku? Ze zápisu do 1. ročníků

Spolupráce

Vlastenci

Za poučením i zábavou ale vyrážíme i mimo školu. Nejčas-
těji navštěvujeme s nejmladšími dětmi MŠ, kam nás zvou na 
různá divadelní představení (letos jsme byli už 4x), také MFC 
ve Štěchovicích poskytuje zajímavou nabídku představení pro 
děti (2x). Jednou jsme ho navštívili i na pozvání dětí ze ZŠ Slapy, 
zahrály nám pohádku o Sněhurce. V dubnu se chystáme do kina 
na pohádku Z. Trošky Nejkrásnější hádanka a v květnu do Pra-
hy do divadla Komedie. Koncem dubna u příležitosti Dne země 
proběhne již tradičně miniprojekt s ekologickým zaměřením 
(navštívíme Ekocentrum v Komořanech a Průhonický park).

Velký úspěch zaznamenal již druhý ročník Dýňobraní i Vá-
noční besídka (Sněhurka a sedm trpaslíků, Jak muminci slavili Vá-
noce). Na květen připravujeme další vystoupení Dramatického 
kroužku u příležitosti Dne matek (O Budulínkovi, Malá mořská 
víla, Ať žĳ í duchové) – všechny srdečně zveme.

V prosinci naše děti potěšily jubilanty a v květnu nás čeká 
vystoupení k uctění památky umučených u pomníku. 

Ani v družině se děti nenudí. Celý rok soutěží o šupinky 
pro kapříka, v prosinci si užily zábavu při Čertování (sešlo se tu 
spousta čertů, andělů i Mikulášů). V únoru se zase převlékly za 
duchy a strašily pak při spaní ve škole celou noc.

I na kroužku fl étniček všichni pilně pracují. Po vánočním 
vystoupení se chystají do Prahy na soutěž „Pískání pro zdraví“. 
Vloni byli celkem úspěšní, tak jim držme palce, aby se jim dařilo 
i letos.
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Jak usnadnit dítěti nástup do mateřské školy

Naše dítěte vyrostlo z miminka a poprvé nastupuje do ma-
teřské školy. Nebývá to pro něj snadné, ale není to snadné ani 
pro jeho rodiče. Maminka nastupuje po delší době do zaměstná-
ní a dítě přichází do nového neznámého prostředí, které na něj 
klade určité nároky. Zkušenější maminky i učitelky vám potvr-
dí, že není dobré přípravu na školku podceňovat nebo nástup 
do školky uspěchat.

Především si musíme ujasnit, zda je naše dítě na školku 
zralé. To bývá kolem 4. roku, u tříletých jen výjimečně. Některé 

maminky mají snahu dávat dítě do školky co nejdříve, protože 
si chtějí od dítěte tzv. „odpočinout“. Jiné si myslí, že odborné ve-
dení v MŠ je pro dítě nenahraditelné. Dítě však nĳ ak negativně 
nepoznamená, bude-li do školky chodit pouze rok až dva před 
zahájením školní docházky.

Při nástupu do školky zažívá dítě 
velký nápor na svou psychiku. 
Tříleté dítě se ještě neumí 
podřizovat pravidlům, ve 
velkém kolektivu se necítí 
dobře, zvláště když ve školce 
tráví 6 a více hodin. Nutíme-li 
nezralé tříleté dítě chodit do 
MŠ, mohou nastat velké pro-
blémy. Ranním pláčem při lou-
čení se stresuje maminka 
i dítě, negativně se to může 
projevit i na jeho chování. 
Může se začít vztekat, 
odmlouvá, neposlouchá, 
objeví se poruchy spánku, 
odmítání jídla, začne se 
počůrávat, snadněji one-
mocní. Někdy proběhne 
první měsíc v klidu a pro-
blémy se objeví až po 
několika týdnech, kdy si 
dítě uvědomí, že do škol-
ky „musí“. Počkáme-li 
rok, obvykle vše proběh-
ne bez problémů.

Jestliže jsou už rodiče 
rozhodnuti a dítě je přĳ ato 
do MŠ, možná přemýšlí, jak 
mu tuto velkou změnu co nejvíce 
usnadnit.

Bylo by dobré, aby dítě nebylo poprvé samo bez mámy 
právě ve školce. Zkuste tedy při hlídání zapojit prarodiče, tety 
nebo dětský klub. Doporučujeme, aby se dítě šlo do MŠ nejprve 

podívat, seznámit se s učitelkami, navázat s nimi první kontakt 
a získat důvěru. Vždycky pomůže, když už má dítě v MŠ něja-
kého kamaráda.

Nejdůležitější je, aby dítě umělo komunikovat s učitelkou, 
poslechlo ji, vyjádřilo své potřeby, chvilku se soustředilo, dodr-
žovalo určitá pravidla. Samozřejmostí by mělo být samostatné 
používání WC, umět se najíst, napít, svléknout, obléknout s do-
pomocí a časem se naučit zavázat si boty. Mnohdy se zapomíná 
na to, že by se dítě mělo samostatně podle potřeby vysmrkat.

Mnohým problémům předejdeme správnou volbou obleče-
ní (suché zipy, větší knofl íky atd.). Neděláme za děti to, co už 
zvládnou samy. Je také dobré si na odchod do školky rezervo-
vat více času a na děti nespěchat. Hodně pomůže, vezme-li si 
s sebou oblíbenou hračku nebo maminčinu fotografi i. A určitě 
uvítá, bude-li moci jít občas domů po obědě.

 Učitelku upozorněte na zvyklosti dítěte, chronická 
onemocnění apod. Budete-li případné problémy řešit hned 
přímo s učitelkou, mělo by vše probíhat v klidu ke spokojenosti 
vašeho dítěte, vás i mateřské školy.

Zdeňka Buriánková, učitelka MŠ
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Zprávy z TJ Slovan Hradištko, o. s.

V roce 2007 se opět rozšířila základna TJ a to především o t
nejmenší, kteří pravidelně navštěvují cvičení v tělocvičně, tré
ninky na fotbale, basketu, fl oorbalu a dalších sportovních odvět-
ví. Poděkování patří především všem, kdo se dětem při těchto 
činnostech věnují a jedinou odměnou jim je dobrý pocit a účast 
dětí. Další radost nám v loňském roce udělala účast na veřejných 
akcích, které TJ pořádala, ať už to byly zábavy pro dospělé či 
nejvýznamnější akce pro děti – Dětský den a maškarní Šibřinky. 
Přestože obě kolidovaly s termíny podobných programů v okolí, 
zúčastnilo se na každé přes 160 dětí. Především Šibřinky asi mají 
v okolí zvuk, protože každoročně naplní tělocvičnu k prasknutí. 
Na Dětský den jsme pozvali i country skupinu Uteč, která nám 
parádně zahrála už při Valné hromadě TJ, ale bohužel jejich vy-
stoupení překazil déšť, který je naším každoročním společníkem 
při Dni dětí. Letos aspoň přišel až po soutěžích, ale vyhnal nám 
děti od táboráku a hudby. Posvícenská zábava nepřilákala sice 
tolik lidí jako při mimořádné obnovené premiéře Jarky Hrun-

kové na Hradištku v roce 2006, ale i tak zde vládla příjemná at-
mosféra a přišlo přes 150 lidí, to je asi ideální počet, aby si mohli 
zábavu vychutnat i organizátoři. Vynikající zpěv Jarky s novou 
kapelou Sonet, osvětlení lampiony, které neútulnou tělocvičnu 
změnily v téměř romantický pokojík, a plný sál příjemně nala-
děných lidí nás určitě inspirují pro příští roky.

Největší investicí v loňském roce byla kompletní rekon-
strukce tribuny na hřišti. Díky pomoci sponzorů a pracovnímu 
nasazení fotbalistů a dobrovolníků se podařilo snížit náklady na 
pětinu proti rozpočtu, který nám nabízely odborné fi rmy. Hod-

Takhle jsme makali na tribuně

Naše přípravka obsadila 2. místo v okrese Praha-západ a jen kousíček 
chyběl k postupu do krajského fi nále

ně práce stála údržba kvalitního trávníku na hřišti, ale výsledek 
stojí za to. Po letošní zimě jsme bez problémů odehráli na hřišti 
mistrovské utkání a na trávníku to téměř nebylo poznat. Horší 
je situace v tělocvičně, kde nás brzdí nevyjasněné majetkové 
vztahy, které neumožňují větší investici. Pro letošní rok máme 
určitě za cíl prostředí zkulturnit, vymalovali jsme chodby a při-
lehlé místnosti, koupili nový bojler, vydrbali dlažbu ve sprchách 
a vyměnili sprchy. Letos vyřešíme úklid, který je terčem kritiky 
především s nárůstem počtu cvičících dětí, a byl bych rád, kdy-
by se podařilo vyřešit i skladování cvičebních pomůcek, ale jsme 
limitováni prostorem. 

Sportovní úspěchy souvisí především s výsledky mužstev 
kopané. Jsme rádi, že jsme mohli opět založit žákovské muž-
stvo, a při sledování zápasů a tréninků přípravek to vypadá, 
že budeme mít o dostatek hráčů na několik let postaráno. Naše 
přípravka dokonce obsadila 2. místo v okresním přeboru, jehož 
fi nále se za účasti Hradištka, Let a Rudné uskutečnilo na našem 
hřišti. Stále přemýšlíme také o znovuzaložení dorostu, ale zatím 
nemáme dost hráčů a také někoho, kdo by měl čas a chuť se 
dorostu pořádně věnovat. A-tým se zabydlel v I.A třídě krajské 
soutěže, přišlo několik nových hráčů a trenér David Vavruška, 
který předtím šéfoval trenérům mládeže Sparty, Teplic a dnešní 
Příbrami. Rádi bychom pomalu začali pokukovat po návratu do 
krajského přeboru, který jsme hráli v polovině 90. let. Béčko si 
proplouvá III. třídou, chvíli nahoře, chvíli dole, ale hlavní je, že 
si mají kde zahrát kluci, kterým schází dorost, staří pardálové, 
co nemají v týdnu čas na obnovení staré gardy, a hráči z lavičky 
A-týmu, aby nevychladli.

Dále jsme založili oddíl stolního tenisu, který začal hrát 
soutěžní utkání, a doufáme, že se jeho základna pomalu rozšíří 
a hlavně s pinkáním začnou i školáci. Volejbalisté a basketbalisté 
se pod vedením Mirči a Vildy Kučerových účastnili několika 
turnajů okresní soutěže a nevedli si vůbec špatně.

Zprávy jednotlivých oddílů budou součástí Valné hromady, 
která se uskuteční v pátek 11. 4. v tělocvičně. O dění na zasedání 
budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.

Ing. Ladislav Vondrášek, předseda TJ Slovan Hradištko

Srdečně Vás zveme na tyto divadelní zájezdy:
Na přání milovníků operety jsme připravili na sobotu 10. května zájezd na Čardášovou princeznu 
v Kar l í nském hudebn ím d ivad le , tentokrát na velmi pěkná místa uprostřed přízemí. Vstupenky si od 
20. 4. můžete zakoupit na obecním úřadě, u pí. Chadimové nebo v Pikovicích u pí. Papáčkové.

D ivad lo  Ka l i ch  také konečně vyhovělo naší objednávce a zaslalo nám vstupenky na mimořádně zdařilou 
komedii JE ÚCHVATNÁ s Jaroslavou Kretschmerovou v hlavní roli. Na toto představení se vypravíme v so-
botu 21. června. Vstupenky si můžete zakoupit od  počátku června na obecním úřadě, u pí. Chadimové 
nebo v Pikovicích u pí. Papáčkové.

Pojeďte s námi do divadla
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Sbor dobrovolných hasičů

Jak jsme informovali v posledním Zpravodaji na podzim, 
proběhlo u nás na Hradištku podzimní kolo soutěže Plamen. 
Vzhledem k tomu, že jsme jako organizátoři výborně obstáli, 
bylo nám svěřeno i jarní kolo  soutěže, které se tedy uskuteční 
na Hradištku v sobotu 24. května 2008 . Chtěli bychom 
tedy tímto ještě jednou poděkovat celému Sboru dobrovolných 
hasičů Hradištko za pomoc při zabezpečení hladkého průběhu 
podzimního kola a zároveň věříme, že naše nejmenší podpoří 
i v tomto jarním kole. Také bychom chtěli ještě jednou poděko-
vat za podporu všem sponzorům a jmenovitě Jiřímu Brannému. 
Přĳ ďte naše nejmenší podpořit svou účastí – těšíme se na Vás!

Podzimní a zimní čas jsme strávili zejména činností v klu-
bovně. Na posvícení jsme napekli výtečné koláče, připravili 
spoustu vánočních ozdob na obecní strom, který se rozsvěcel 
u zámečku na začátku adventního času. V prosinci nás navštívil 
Mikuláš s čerty a všem našim malým hasičům přinesl nějakou tu 
sladkost. Pak jsme si již tradičně udělali malou vánoční besídku. 
Klubovnu provonělo cukroví, které upekly děti samy. Rozsvítili 
jsme náš malý stromek, pod kterým každý Soptík našel dáreček, 
zpívali jsme koledy, pouštěli lodičky z oříšků a plnili si dušičky 
vánoční atmosférou.

V lednu a únoru jsme procvičovali hasičské dovednosti 
a znalosti: uzle, topografi cké značky, zdravovědu, stopy zvířat 
a znalosti z oboru požární prevence. Ty jsme pak prověřili při 
stopovací hře po Hradištku dne 28. února 2008, které se zúčast-
nilo téměř 40 dětí. Všechny úkoly děti splnily a užily si při tom 
i spoustu legrace!

Nyní, i když nám počasí moc nepřeje, jsme začali trénovat 
na již zmíněné jarní kolo soutěže Plamen. Plánujeme také náš 
oblíbený jarní výlet po okolí Hradištka, a to na neděli 13. dubna 
2008. Kam to bude? To se nechte překvapit! O jeho zdaru či ne-
zdaru se dozvíte v příštím Zpravodaji.

Nejen pro Soptíky chystáme dvě již tradiční akce. Na 30. dub-
na 2008 to bude pálení čarodějnic pod kontrolou hasičů. Děti si 
budou opět moci vyrobit vlastní malé čarodějničky ze slámy 
a dohromady i obří čarodějnici, kterou pak společně upálíme. 
Samozřejmě se budou opékat i oblíbené špekáčky. Poslední při-
pravovanou akcí letošního školního roku je Dětský den s hasiči, 
letos se uskuteční 7. června. V návaznosti na minulé roky zde 
bude připravena řada her a soutěží pro děti nejen s hasičskou 
tématikou a na závěr zase nějaký ten vuřtík. Srdečně Vás zveme 
mezi nás!

Prázdninovou akcí pro děti bude letní tábor do kraje Blanic-
kých rytířů, který se uskuteční 26. 7. – 2. 8. 2008. 

Na závěr tedy ještě jednou všem díky za Vaši pomoc a pod-
poru a těšíme se s Vámi na viděnou na našich akcích!

Veronika Jírová, členka SDH Hradištko

Vážení sportovní příznivci a fanoušci Slavie, letos náš spolek 
slaví významné výročí. Právě letos je tomu 10 let, kdy jsme se 
5. 1. 1998 sešli v místnosti Nápojů a se Zdeňkem Ročnem založili 
tuto odbočku. Tehdy nás bylo 17 nadšenců, nyní máme 50 členů. 
Za dobu deseti let, co se scházíme, jsme udělali celkem 22 besed 
a přivítali na nich 36 hostů, mezi kterými byli fotbalisti, interna-
cionálové, trenéři, funkcionáři a lidé spjatí se Slavií. Dvakrát jsme 
byli u Jendy Maika v jeho červenobílém království a dvakrát na 
výjezdní besedě. Jednou jsme pořádali fotbalové utkání slavistic-
kých hokejistů s místními fotbalisty. K oslavě výročí připravila 
naše odbočka prodejní DVD se záznamem z besedy s Pepim Bica-
nem z roku 1999 a návštěvy Maikolandu z téhož roku. Pro zájem-
ce je DVD k dispozici v prodejně Nápojů Roučka a stojí 35,-.

Dne 11. 2. 2008 si 12 členů našeho spolku vyjelo na besedu do 
MFC ve Štěchovicích. Tato akce se uskutečnila na můj podmět. 
Konala se tam beseda, kterou moderoval Josef Pešice, zastupitel 
Štěchovic a bývalý hráč Slavie, Sparty a Brna, který na tuto akci 
pozval své hosty – současného hráče Slavie Ladislava Volešáka 
a Vladimíra Šmicra, hráče, který má na svém kontě vítězství 
v Lize Mistrů, UEFA a několik mistrovských titulů ve Francii 
(Lens) a v Anglii (Liverpool) a titul ve Slavii a druhé místo na 
EURU v Anglii. Třetím hostem byl neméně známý internacionál 
Ladislav  Vízek, který má zlatou olympĳ skou medaili. Vedle naší 

podpory se na besedu přišla podívat i početná rodina Ládíka Vo-
lešáka. O měsíc později 7. 3. 2008 jsme měli výroční besedu v naší 
klubovně u tělocvičny. Schůzi zahájil Václav Vrňák, který přivítal 
generálního ředitele Slavie Petra Doležala, který bydlí v Jílovém 
u Prahy. Na tuto besedu dorazili také místopředseda OP Slavie 
Michal Dobiáš a redaktor Slavistických novin Richard Šubrt – pí-
šící pod přezdívkou Richi. Vybrali jsme příspěvky Slavie na rok 
2008. Václav Roučka vzpomněl, že před 10 lety jsme založili tuto 
odbočku a všichni jsme si slavnostně připili. Dále přednesl před-
seda dění slávistického fotbalu a hokeje a shrnul práci naší od-
bočky. Připomněl loňské besedy a poblahopřál členům, kteří měli 
narozeniny. Minutou ticha jsme uctili památku zemřelého člena 
odbočky 27letého Františka Linka. Dále předseda informoval 
o stavbě nového stadionu a ukázal nové fotky ze stavby. Potom 
začala samotná debata. Pan Doležal se projevil jako sympatický 
člověk. Při příchodu každého pozdravil a v úvodu hodinové de-
baty nás seznámil s tím, jak se dostal do Slavie. Probralo se dění 
ve Slavii a jednotlivé přestupy hráčů. Byl to velice příjemný večer. 
Po besedě následovala tombola. Mezi padesáti cenami byla např. 
čepice, míč Slavie (od sekretariátu), dort Slavie, tlačenky nebo 
jitrnice. Hlavní cenou byla varná konvice a mořská panna z vá-
nočkového těsta. I tentokrát byla beseda úspěšná. Potěšila účast 
Mikuláše Šably, který bydlí až v Kostelci nad Černými Lesy. 

Více informací o činnosti odbočky na www.hradistko.cz, od-
kaz Spolky.

Václav Roučka, předseda odbočky Slavie Hradištko

Odbočka přátel
Slavie Hradištko

O činnosti mladých  hasičů – SOPTÍKŮ
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V dnešní přetechnizované době má většina lidí představu, 
že podstatou myslivosti je lov zvěře. Pojem myslivosti je však 
daleko širší, je životním stylem, způsobem aktivního odpočin-
ku a odrazem vztahu člověka k přírodě. Samotný lov je samo-
zřejmě také nedílnou součástí činnosti myslivců, nicméně týká 
se pouze zvěře, jejíž stavy jsou natolik vysoké, že je lov nĳ ak 
neohrozí. Naopak, u těchto druhů se lov stává nutností, mající 
za důsledek regulaci jejich stavů na úroveň, která neohrožuje 
ostatní lidské zájmy ve volné krajině (zejména lesnictví a země-
dělství).

Cílem myslivosti je zejména hospodaření se zvěří v krajině 
v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje (udržování 
rovnovážných stavů a rovnováhy druhů zvěře).

Význam myslivosti dodává také její několikasetletá tradice 
(obsahující mimo jiné také mysliveckou mluvu a zvyky). Každý 
si jistě vzpomene na nějaký lovecký hrad či zámek, na výtvarná, 
hudební či literární díla s tematikou myslivosti a zvěře. Mysli-
vost se tak již dávno stala nedílnou součástí naší kultury. 

Historie a činnost MS v Hradištku
Myslivecké sdružení (MS) Medník Hradištko bylo založeno 

v roce 1963 (ve své činnosti však navazovalo na činnost před-
chozích mysliveckých spolků). Důležitým mezníkem v polovi-
ně osmdesátých let bylo postavení myslivecké chaty tehdejšími 
členy MS. V současné době má naše sdružení 22 členů. Dlou-
holetým mysliveckým hospodářem je František Hanousek. 
Rovněž dlouholetého předsedu MS Vladislava Hýnu nahradil 
na březnové Výroční členské schůzi Rudolf Zdeněk. Pronajatá 
honitba je pomyslně rozdělena mezi 4 úseky, ke každému úseku 
je přiřazeno několik členů a vedoucí úseku, kteří mají daný úsek 
na starosti (týká se zejména přikrmování zvěře, údržby mysli-
veckých zařízení a jarního sčítání zvěře).

Úkolem našeho sdružení je společný výkon práva mysli-
vosti v  pronajaté honitbě v souladu se schváleným plánem 
mysliveckého hospodaření a podmínkami danými uzavřenou 
nájemní smlouvou. Mezi základní povinnosti členů MS patří 
celoroční péče o zvěř a její ochrana. 

Péče o zvěř zahrnuje především její pravidelné přikrmování 
v období strádání (v našich podmínkách zhruba od poloviny 
října do konce března). V jarních měsících se členové setkávají 
nejčastěji při brigádách konaných pro Lesy České republiky 
(jako náhradu za ochranu lesů před škodami způsobovanými 
zvěří na lesních porostech). V pozdním jarním a zejména letním 
období je vedle údržby a výstavby mysliveckých zařízení (kr-
melce, zásypy, posedy) předmětem naší činnosti také samotný 
lov zvěře dle plánu lovu schváleného příslušným orgánem stát-
ní správy pro myslivost. V podzimním období pokračuje lov 

zvěře spárkaté (srnčí, dančí) a probíhá také lov drobné zvěře 
(kachna divoká, bažant-kohout). Doby lovu jednotlivých druhů 
zvěře jsou stanoveny Zákonem o myslivosti. V čase okolo Vánoc 
po ukončení lovů na drobnou zvěř se zpravidla několikrát se-
tkáváme při společném lovu (naháňce) černé zvěře.

Odměnou za čas věnovaný myslivosti během celého roku je 
vedle dobrého pocitu z času věnovaného prospěšné věci a vzni-
ku nových kamarádství také příležitost pozorování života zvěře 
v jejím přirozeném prostředí. Není větší odměny za hodiny 
strávené na čekané než možnost sledovat chování tlupy dančí či 
černé zvěře nacházející se v těsné blízkosti posedu. 

Myslivost je časově i fi nančně náročným koníčkem, který 
v poslední době musí čelit některým negativním společenským 
faktorům. Kromě spíše negativního mediálního obrazu (který 
je dílem jednání některých nezodpovědných myslivců či spíše 
rádoby-myslivců a dílem senzacechtivosti médií) je to stále vět-
ší tlak na přírodní prostředí (např. rozvoj cykloturistiky) spolu 
s narůstající dopravou. Stále větší část obyvatel tráví většinu 
času spíše duševní než fyzickou činností a příroda se pak pro ně 
stává místem rekreace, při které nechtějí být nĳ ak omezováni. 
Důsledkem je mezi jiným v poslední době stále častěji se vysky-
tující jízda na čtyřkolkách po lesních cestách (přestože to zákon 
výslovně zakazuje) a to i do vzdálenějších částí honiteb, kde je 
zvěř obyčejně zvyklá nacházet dostatek klidu, což je jedna z ne-
zbytných podmínek pro její zdárný vývoj.

Dalším příkladem je všudypřítomné volné pobíhání psů, 
které jejich majitelé nechávají zcela mimo svou kontrolu (přesto-
že je dle platné právní úpravy zakázáno). Obojí má za následek 
v lepším případě zhoršování kondice a celkového zdravotního 
stavu zvěře, v horším případě až úhyn zvěře (stržení volně po-
bíhajícím psem či úhyn v důsledku onemocnění zápalem plic). 
Také touto cestou bychom tedy rádi upozornili na neukázněné 
chování některých občanů, kteří si důsledků svého počínání 
často nejsou plně vědomi.  

Aktuálními tématy uvnitř našeho MS je vyřešení malého po-
čtu lovecky upotřebitelných psů a vzbuzení zájmu o myslivost 
u mladší generace. 

Na připomenutí tradic a významu myslivosti pro společ-
nost byl připraven ve spolupráci s Českomoravskou mysli-
veckou jednotou několikadílný seriál České televize „Od lovu 
k myslivosti“, jehož první díl bude uveden v pátek 25. dubna. 
Nejbližšími organizovanými mysliveckými akcemi pak budou 
Chovatelská přehlídka (výstava trofejí ulovené zvěře v uply-
nulém roce) okresu Praha-západ, která proběhne ve dnech 
25. – 26. dubna v Hodkovicích, sál Agro Jesenice. Významnou 
událostí bude také celostátní výstava myslivosti, rybářství 
a včelařství Natura Viva, která proběhne ve dnech 21. – 25. květ-
na v Lysé nad Labem.   

 Václav Buriánek ml., člen MS Hradištko Medník

O myslivosti
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Od slavnostního znovuotevření se v knihovně konalo ně-
kolik akcí pro děti. Největší ohlas měla akce „Do knihovny za 
strašidly!“, kdy hradištský zámek ožil strašidly. Děti si nejprve 
v knihovně vyslechly strašidelnou povídku, kterou jim přečetla 
bílá paní Eleonora, a zároveň se mohly seznámit s další horo-
rovou literaturou. Poté se vydaly hledat strašidla. Na chodbách 
osvětlených pouze svíčkami se jim zjevovaly postavy ze záhrobí 
– duch, upír a kostlivec, lesní strašidla a jiné bytosti. Za odvahu, 
kterou děti musely projevit při setkání s nimi, dostaly od kaž-
dého strašidla na památku kouzelný talisman a na závěr stezky 
odvahy podepsaly pamětní list „vlastní krví“. Zcela zaplněná 
knihovna a nadšené ohlasy dětí i rodičů byly největší odměnou 
za naše snažení a byly důkazem, že se akce vydařila. Do knihov-
ny postupně zavítaly i děti z mateřské školy a žáci 1., 2. a 3. třídy 
základní školy. Povídání s nimi mě naplnilo optimismem, že 
místním dětem je literatura blízká, často si knihy čtou samy 
nebo s rodiči. Tyto akce a setkání, od kterých jsem si slibovala 
příliv nových, a to hlavně dětských čtenářů, však nesplnily mé 
očekávání. Mám pocit, že děti mají zájem spíše o jednorázové 
akce plné dobrodružství, než o pravidelné návštěvy knihovny 
a půjčování knih.

Od počátku roku jsem horlivě začala nakupovat knihy, abych 
návštěvníkům měla co nabídnout. Ráda bych všem představila 
nabídku novinek a pozvala občany, aby se přišli do knihovny 
podívat na knižní hity, které jsou ve velkých knihovnách zare-
zervovány na několik měsíců dopředu. V knihovně je k dispozi-
ci stále aktualizovaný katalog novinek, který je k nahlédnutí i na 
webových stránkách www.hradistko.cz. Stránky Zpravodaje 
bych ráda využila k tomu, abych vám představila ty nejzajíma-
vější z nich.

Beletrie pro dospělé:
Z české literatury určitě zaujme historický román Jiřího Šulce 

Dva proti Říši, který přináší nová fakta o přípravě atentátu na 
Heydricha. Milovníky humoru jistě potěší knihy Ireny Douskové 
Hrdý Budžes a pokračování Oněgin byl Rusák, které vtipně 
a s lehkostí vzpomínají na Husákovu normalizaci. Velký zájem 
vzbudil návrat Václava Havla k psaní divadelních her a jeho nová 
hra Odcházení. I když Nesnesitelná lehkost bytí Milana Kun-
dery byla napsána už v roce 1984, jeho předloňské první vydání 
v České republice je stále velkou literární událostí.

Nedávné udílení Oskarů napovědělo, že nejlepší fi lmy uply-
nulého roku byly natočeny podle literárních předloh. V naší 
knihovně je k dispozici kniha I. McEwana  Pokání a Tahle země 
není pro starý od C. McCarthyho. Za zmínku stojí i nejnovější 
kniha G. G. Márquéze Láska za časů cholery, kniha vysoce oceňo-

vaného japonského autora H. Murakamiho Norské dřevo a dílo 
P. Pe  ersona Jít krást koně. Všem čtenářům bych ráda doporuči-
la polský bestseller od M. Szczygiela Go  land. Na osudech něko-
lika známých i raději zapomenutých českých osobnostech nabízí 
zajímavý pohled na naši nedávnou historii i národní povahu.

Literatura pro děti a mládež:
Nejmenší čtenáře zaujmou krásně ilustrované knihy říkadel 

Česká říkadla, písničky a pohádky a Velká kniha říkadel. Ur-
čitě potěší vtipné pohádky od L. Štíplové Neplechaté pohádky, 
M. Wagnerové Jablečňák nebo dětská kniha roku od P. Nikla 
Zá hádky.

Začínající čtenáři si přĳ dou na své při čtení knih od I. Březi-
nové Lentilka pro dědu Edu, P. Braunové Kuba nechce číst nebo 
A. Lindgrenové Já ještě nechci jít spát.

Pokud děti při akci „Do knihovny za strašidly!“ zaujala horo-
rová literatura, mohou si vypůjčit knihu strašidelných povídek 
Nezvaní hosté, nahlédnout do Atlasu strašidel nebo se ponořit 
do knihy D. Shana Upíří hora, při které jim bude běhat mráz po 
zádech.

Z dívčích románů bych ráda doporučila trilogii I. Březinové 
Blonďatá Kerolajn, Básník v báglu a Báro, nebreč, kde se do 
dobrodružství, které zažívají tři nerozlučné kamarádky, promí-
tají osudy českých literárních klasiků. Dospívající čtenářky urči-
tě nepohrdnou ani nejnovějšími romány L. Lanczové Nebe plné 
hvězd a Hříšná touha. 

Z naučné literatury, která poslouží jako doplněk k probírané 
látce ve škole, bych doporučila knihy A. Ježkové Praha babka 
měst a 55 českých legend z hradů, zámků a měst, které čtivou 
formou seznamují čtenáře s českou historií. Pozornost si zaslou-
ží kniha oceňovaná v Čechách i v zahraničí Zeď od P. Síse, která 
malým čtenářům přibližuje dobu komunismu.

Pokud vás nabídka knih zaujala, neváhejte a navštivte hra-
dištskou knihovnu. Můžete si zde prohlédnout další zajímavé 
knihy. A pokud nenajdete právě tu, kterou hledáte, ráda od vás 
dostanu tip na další nákup novinek.

Nezapomeňte, že v naší knihovně je i veřejný přístup k in-
ternetu za odborné asistence Mgr. J. Kubíčka, který rád poradí 
a pomůže se vším, co vám dělá při práci s počítačem problémy. 
Neváhejte a využĳ te této jedinečné služby, jakou naše knihovna 
nabízí!

Knihovna je otevřena každé úterý od 14 do 17 ho-
din (Mgr. Z. Křivánková) a každý čtvrtek od 17 do 
19 hodin (Lucie Hašková).

Lucie Hašková, knihovnice

PŘIJĎTE SI DO KNIHOVNY PROHLÉDNOUT KNIŽNÍ NOVINKY!



Nejstarší z hradištských kronik má 172 stránek 
v ornamentálně zdobené vazbě. Přináší dění v le-
tech 1918 až 1953. Papír stránek je léty zežloutlý 
a inkoust mnohde vybledl. Zásluhou Mgr. J. Kubíčka 
je tato cenná památka v digitální podobě, a tudíž 
všem zájemcům volně přístupná. Díky elektronic-
kým kouzlům je reprodukovaný text plně čitelný. 
Kronika je veřejnosti přístupná na počítačích v naší 
knihovně a tímto se stala prvním elektronickým titu-
lem, který hradištská knihovna vydala. 

V tomto čísle Zpravodaje přepisujeme část textu 
z úvodu kroniky. V dalších číslech se můžete těšit na 
vybrané „perličky“, jakých je v kronice požehnaně.

Popis spojených obcí
Spojenou obec Hradištko tvoří osady: Hradištko, Pikovice, 

Brunšov ležící mezi soutokem Vltavy a Sázavy. Osada Brun-
šov vzhlíží se v řece Vltavě, Pikovice leží v rovince při Sázavě, 
Hradištko rozkládá se na náhorní planině mezi oběma řekami. 
Vzdálenost osad jedné od druhé jsou asi 2 km.

Ostroh hradištský končí mezi soutokem řek pamětihodnou 
Sekankou, sklánějící se ostří skalou do Sázavy (při sever. str.) 
i Vltavy (při záp. str.). Vrchol skály této býval snad již v dobách 
předhistorických „hradištěm“, jehož pozůstatky dodnes lze zříti 
v uchovaných násypných valech obranných a jamách kůželovi-
tých do hloubky se snižujících.

V místech těch konal vykopávky český archeolog prof. Píč 
a v době, kdy tato kronika počíná se psáti (1925) při kopání pís-
ku nalezeno množství koster lidských v písečném nánosu, který 
zde, 40 m nad řekou Vltavou je několik metrů vysoký a dokazuje 
účinky předhistorických vod středem Čech odtékajících.

Pod Sekankou v řece Vltavě ční ostrov, na němž r. 999 kníže 
Boleslav Pobožný založil klášter benediktinský, odtud Ostrov-
ský zvaný. Z něho dnes zbylo jen několik zdí na jižní špičce 
ostrova. Tomuto klášteru náleželo ve středověku mnoho vesnic 
v širokém okolí, též i naše tři osady. Skála Sekanka nese svoje 
jméno od cesty v ní vysekané, aby robotníci z vesnic na levém 
břehu vltavském, ve Hradištku robotou povinné, měli blíže.

Pod Sekankou směrem jižním na břehu Vltavy stojí samota 
(dnes hostinec) Mandát. Pojmenování toto dle zdejšího lido-
vého podání vzniklo za dob Jana Žižky – slavné paměti, který 
na pochodu údolím vltavským zde se stavil a dal pak rozkaz 
(mandát) ku dalšímu tažení. To podporuje i název protilehlého 
vrchu Žižkov.

Dnes jest zde přívoz ku hřbitovu a osadě Sv. Kilian, kde je 
farní kostel postavený r. 1001.

Pojmenování osady Hradištko má svůj nepochybný původ 
od „hradiště“ na skále Sekance. Ve Hradištku bývala tvrz se 
dvorem a náleželo od nejstarších dob, jak již nahoře řečeno, 
benediktinskému klášteru na ostrově sv. Jana Křtitele. Jeho ma-
jetkem jmenuje se ještě v r. 1310. Později bylo majetkem koruny 
české, což vidno z toho, že bylo zastaveno králem Janem Lucem-
burským Anně Radostné za 50 kop grošů českých. R. 1356 bylo 
králem Karlem IV. vykoupeno a pražskému domu misionářů při 
metropolitním chrámu darováno.

Zmíněným misionářům bylo bezpochyby v husitských vál-
kách odňato, neboť r. 1436 zapsal je císař Sigmund Jeronýmu,
Janu a Buškovi, bratřím z Čečetic. R. 1565 je majetníkem Hra-
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dištka rodina Stepotických. Heřman Diviš toho rodu zemřel, 
přibližně r. 1610 a vdova po něm Kateřina z Lubu vládla statkem 
v letech 1601 – 1605. O sirotky Stepotických měli péči Bartoloměj 
Panvice z Lomnice a na Chodově a Jan Měsíček. R. 1614 je pánem 
Hradištka Adam starší Hoslauer z Hoslova. Tento propadl stat-
kem svým konfi skaci pobělohorské, jelikož co protestant účast-
nil se českého odboje proti Habsburkům. Obdržel však milost 
a statky mu vráceny. Při vpádu Sasů do Čech a při nepodařeném 
návratu emigrantů českých byl však po druhé statku zbaven 
a musil Hradištko ve 24 hodinách opustiti.

Mezi léty 1626 – 1630 jmenuje se majetnicí statku paní Marie 
Mosakšová, vdova po panu Rudolfu Mosakšovi. Odtud dále je 
majitelem Rudolf rytíř Malovec z Malovic. Od něho zakoupil 
panství strahovský opat Kašpar z Ouestenburku za 12 000 kop 
grošů míšenských a 100 dukátů. Touto koupí připadlo Hradištko 
klášteru praemonstrátů strahovských, v jejichž držení bylo až do 

dnešních dnů, kdy po převratu zabráno státním pozemkovým 
úřadem pro pozemkovou reformu.

Zámeček v Hradištku postaven byl opatem strahovským 
Vítem Seipelem r. 1709 a jeho nástupce Marian Heřman zřídil při 
zámku kapli sv. Anny. Mimo několik obrazů od Dürrera, které 
umístěny jsou v kapli (vlastně v přilehlé chodbě) zámecké, není 
jiných cenných historických památek v zámku.

Osady Brunšov a Píkovice vznikly při březích řek, v místech, 
kde již od dávných dob byly přechody přes vodu. Nevykazují 
historických památek.

Při vyústění potoka Šlemínu na břehu Vltavy leží samota 
(dnes skoro osada) Šlemín, část to osady Hradištka, pamětihod-
ná svým průmyslem hrnčířským již v dobách starých.

Od osady Pikovic k východu as 1/2 hodiny nad Sázavou pne 
se vrch Medník (450 m) památný jako naleziště vzácného kandí-
ku, jediné ve střední Evropě.

V okolí zdejším na mnohých místech patrny jsou stopy po 
hledání zlata z dob dávných. Zasahuje až sem zlatonosná pánev 
jílovská.

Ve Hradištku je dvůr, ku kterému náleží skorem 2/3 orné 
půdy ve spojené obci. Hojné lesy v okolí patří rovněž kanonii 
strahovské. Škola je ve Hradištku a navštěvují ji děti z osad Jan
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spojené obce a z přiškoleného Třepsína, as 1 hodinu vzdáleného 
v pol. okresu benešovském. Škola byla nejprve jednotřídní a to 
od r. 1875. Před tím chodily děti do Štěchovic. Od r. 1882 byla 
rozšířena na dvoutřídní, od roku 1886 je trojtřídní. Paměti školní 
ukazují, že nebylo v dobách těch velkého zájmu o školu a nejlépe 
dokazuje to budova školní, neúčelně postavená. 1. třída zřízena 
z bývalé kontribučenské sýpky. O nápravu bohdá postarají se 
noví občané naši, kteří již jinak posuzují význam školy. 

Spojené obce příslušely nejprve okresnímu hejtmanství 
karlínskému a to do r. 1884. Po té připojeny ku nově zřízenému 
hejtmanství vinohradskému.

Dnem 1. ledna 1925, v důsledku utvoření Velké Prahy, zříze-
na okresní politická správa v Jílovém, ku které připojeny i naše 

osady. Berní úřad je v Jílovém, rovněž okresní soud, okresní 
správní komise, důchodkový úřad, nemocenská pokladna.

Od 1. února 1925, kdy zřízen v Jílovém okresní školní výbor, 
patří i spojené obce do školního okresu jílovského. Okresní měs-
to Jílové je vzdáleno as 1 1/2 hodiny. Vlakové spojení ze zastávky 
Pikovic.

Poštovní a telegrafní úřad je ve Štěchovicích n. Vlt.

Dle sčítání lidu v r. 1921 měly naše osady:
Hradištko: 194 obyvatelů ve 32 domech (v r. 1910 222 ob.)
Pikovice: 144 obyvatelů ve 25 domech (v r. 1910 125 ob.)
Brunšov: 242 obyvatelů ve 40 domech (v r. 1910 216 ob.)
Celkem: 580 obyvatelů ve 97 domech (v r. 1910 563 ob.)

Text zpracovali Mgr. J. Kubíček a L. Hašková

Koncem března jsme se těšili na tradiční šibřinky – dětské 
i dospělé. Rodiče přestáli riziko, že se jejich ratolesti nakazí od 
ostatních rýmou nebo kašlem, a vyrazili v hojném počtu. V pře-
plněné tělocvičně pobíhalo nespočet princezen, rytířů, spider-
manů, kostlivců, červených karkulek a víl. Děti tancovaly, zpíva-
ly do mikrofonu, účastnily se soutěží a nakonec byly odměněny 
cenou z tomboly. Byl to radostný pohled na tolik rozzářených 
dětských očí, které opětovně potvrdily, že organizátoři akcí pro 
děti jsou vždy odměněni vysokou návštěvností.

Jinak je tomu s pořádáním akcí pro dospělé, kdy do poslední 
chvíle panuje nervozita, zda bude návštěvnost aspoň uspokoji-
vá. Večerní šibřinky však mají svou pevnou základnu příznivců, 
kteří se sešli v hojném počtu, přestože závistivci a nepřející je-
dinci strhali v celé obci všechny plakáty zvoucí na tuto akci.

Organizátoři pro tento rok vymysleli téma „Husákova 
80. léta aneb Tenkrát na východě“ a že se trefi li do černého, 

Šibřinky aneb
Jak se žilo před dvaceti lety

potvrdil snad rekordní počet masek. Sešli se představitelé všech 
možných skupin tehdejší společnosti – od těch nejoddanějších 
režimu – svazáků, příslušníků SNB a lidových milic, přes sku-
pinu doktorů a sestřiček jak vystřižených z Nemocnice na kraji 
města, zástupce dělnické třídy, až po „rozvraceče režimu“ pun-
káče. Zajímavá byla i přehlídka tehdejší módy, kterou návštěv-
níci našli doma na dně skříní. Největší originalitu však prokázal 
účastník branného cvičení v plynové masce, který podtrhl ab-
surditu tehdejší doby.

Atmosféru 80. let výborně dokreslila i výzdoba sálu – všudy-
přítomné červené karafi áty, sovětská vlajka, portréty G. Husáka 
a obrázky připomínající typické atributy normalizace. Vtipnou 
vložkou byl i projev svazačky Pavlíny, která přivítala „delegáty 
šibřinek“, projev M. Kučerové, která „prĳ echala zo Savjetskovo 
Sajuza“, a dokonce zazněla i internacionála. 

Veliké díky patří všem organizátorům a účastníkům šibři-
nek, kteří vytvořili jedinečnou atmosféru zábavného večera, na 
který se nezapomíná. Lucie Hašková
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OSOBNOST HRADIŠTKA    Jarka HrunkováJarka Hrunková

Odkdy zpíváte? Kdy jste poprvé vystupovala na veřejnos-
ti? Měla jste trému a jak jste na tom s trémou dnes? 

Zpívám již od malička, první veřejné vystoupení jsem měla 
ve školce na Hradištku. Tenkrát jsem měla tak velkou trému, že 
jsem se rozplakala a písničku „Co to zvoní na paloučku“ zazpí-
vala minimálně třikrát rychleji. S kapelou jsem začala vystupo-
vat v 17 letech, a to byly tehdy Medúzy – později Crazy Lady. 
S touhle dámskou kapelou zpívám stále. Trému mám samozřej-
mě i dnes, neboť nejsem žádný suverén. Myslím si, že každý, kdo 
se snaží svoji práci dělat poctivě, musí mít určitou trému, nebo 
řekněme pocit zodpovědnosti. A to platí pro každé povolání, jak 
pro zpěvačku, tak pro kadeřnici. 

Váš koníček se stal zároveň vaším zaměstnáním. Kde všu-
de vystupujete a co vás nejvíc baví?

Kromě skupiny Crazy Lady zpívám s velkou kapelou 
K-BAND, která má široký repertoár, a která také pod názvem 
KVĚTOVANKA hraje dechovku. Takže si i vesele juchám v li-
dovém kroji, což mě taky hodně baví. S kamarádem Michalem 
máme různé zájezdové programy, např. Staropražský kabaret, 
S písničkou okolo Čech a další. A také malou kapelu, se kterou 
jsme byli i na Hradištku. Příležitostně vystupuji s několika dal-
šími kapelami a nahrávám ve studiu cédéčka pro dvě hudební 
vydavatelství. Baví mě zkrátka zpívání všude, nedělám žádné 
rozdíly mezi palácem Žofín nebo malou vesničkou. Největší 
radostí pro mne je, když já i diváci odcházíme domů s úsměvem 
a krásným pocitem tam někde u srdíčka.

Podporovali vás rodiče ve vaší zálibě nebo vás od zpívání 
spíš odrazovali?

V této zálibě a posléze v povolání mne moji rodiče podporo-
vali a všemožně mi pomáhali. Občas jsem si sice v žertu vyslech-
la: „Járo, najdi si nějaké NORMÁLNÍ zaměstnání...“, ale stejně 
vždy věděli a vědí, že zpívání je pro mne radost, potěšení a taky 
samozřejmě NORMÁLNÍ zaměstnaní.

Jaká se vám líbí hudba a máte nějaký vzor?
Nedělám rozdíly mezi žánry. Zpívám ráda rock, pop, count-

ry, dechovku i kabaret a evergreeny. Jazz a metal nemusím. Vylo-
ženě vzor nemám, poslouchám ráda Tinu Turner, Alanah Myles, 
Kate Bush, Marušku Ro  rovou, a Jožku Černého. Asi je jednou 
všechny pozvu na mejdan. :-)

Co ve své kariéře považujete za svůj největší úspěch a čeho 
byste ještě chtěla dosáhnout?

I když jsem už měla možnost vystupovat s mnoha předními 
interprety, považuji za největší úspěch to, že mohu dělat práci, 
která je současně mým koníčkem, a tvořit si své hudební i diva-
delní programy podle svých nápadů. To bych si přála i do daleké 
budoucnosti.

Hradištskou rodačku všichni známe především
z jejího vystupování na místních plesech a zába-
vách, kde svým jedinečným hlasem a tempera-
mentem dokáže strhnout publikum. Málokdo asi 
tuší, jak široký je její repertoár. Ráda zpívá rock, 
pop, country, dechovku i kabaret. Vystupovala po 
boku mnoha předních interpretů, např. s Dalibo-
rem Jandou, Helenou Vondráčkovou, Karlem Zi-
chem. Ve studiu spolupracovala s Karlem Vágne-
rem či Jiřím Suchým. V současné době vystupuje 
např. s Kateřinou Brožovou nebo Pavlem Vítkem. 
Její kariéra sahá až za hranice – v Itálii si zazpíva-
la s legendární Annou Rusticano a skupinou Ricci 
a Poweri, v Turecku zase s Tarkanem.

V nedávné době jsme ji mohli vidět na TV Nova 
v soutěži X-Faktor, kde se dostala mezi 20 nejlep-
ších soutěžících ve své soutěžní kategorii.

V současné době vysílá TV Nova novou soutěž X-Faktor, 
do které jste se přihlásila. Co vás k tomu vedlo a co jste od 
účasti v soutěži očekávala?

Tak nejdříve musím uvést na pravou míru, že do soutěže 
jsem se nepřihlásila sama, ač jsem k tomu byla vyzývána ro-
dinou i přáteli. Přihlásil mě potají velkoobchodník alkoholem 
a sladkostmi Vašek Roučka. Byla jsem v šoku, když mi náhle 
volali z TV Nova, že mám přĳ ít na casting. Na nátlak okolí 
jsem se tedy nakonec vydala do blízkosti Kongresového centra. 
V autě jsem seděla a čekala do poslední chvíle, abych nenápadně 
vešla a splynula s davem. To se mi bohužel nepodařilo. Vrhl se 
na mne okamžitě štáb TV a já si musela potupně přilepit na prsa 
číslo 9205, abych už nebyla anonymní. Očekávala jsem, že rychle 
vyletím, a to hned v prvním předkole. Ale nějak to nevyšlo.

Vypadla jste před branami fi nále. Porota vás nepustila dál 
prý proto, že už jste „hotová zpěvačka“, že vás už nemají co 
naučit. Mrzelo vás, že jste vypadla nebo vás tento verdikt po-
roty spíš potěšil?

Přes veškerá moje očekávání jsem se dostala až do semifi -
nále mezi posledních 20 soutěžících. Už toto považuji sama za 
obrovský úspěch. Je také pravdou, že mi porota, resp. Gábina 
Osvaldová, která měla naši skupinu v semifi nále na starosti, sdě-
lila, že mě dál nepustí, neboť sama neví, co by se mnou ve fi nále 
mohla ještě vymyslet. I ostatní účastníci semifi nále a i TV štáb, 
který soutěž natáčel, toto rozhodnutí považovali z její strany za 
nepochopitelný krok. Celou dobu jsem slýchala kolem sebe, 
že mám x-faktor, na stránkách TV Nova se v diskusi o soutěži 
hovořilo o tom, že jestli má někdo x-faktor, tak já. Ale nakonec 
jsem i já byla ráda, že to takhle dopadlo. Něco jsem si zkusila, 
rodinu, kolegy a kamarády jsem snad nezklamala. Nikdo si také 
nedovede představit ten obrovský psychický tlak a absolutní 
nesvobodu v dalším průběhu soutěže. Smlouva s TV Nova totiž 
zakazovala skoro vše.

Nemáte pocit, že v prvních kolech soutěže, které už Nova 
odvysílala, záměrně ukazují ty nejhorší uchazeče a různá indi-
vidua a nadějné zpěváky ukazují zrychleně, aniž by jim dali 

OBN

Hradišt
z jejího vy
vách, kde



prostor? Nejde spíš o to, přilákat k televizi co nejvíc diváků, 
než o skutečné hledání talentů? 

X-Faktor je především zábavný pořad. Určitě jde v prvé řadě 
o to přilákat co nejvíce diváků. Je faktem, že TV Nova může zá-
znamy různě upravovat a já se dost divím, jací „zpěváci“ zpívají 
před hlavní porotou. Jen v Praze bylo 6 předporot, které měly za 
úkol, podle mne, eliminovat blázny. Můžu však s klidným svě-
domím říct, že v semifi nále už byli jen samí dobří zpěváci. Ale 
upřímně řečeno, pracovat v showbyznysu může jenom někdo, 
kdo je tak trošku blázen.

Jak jste docílila toho, že je z vás „hotová zpěvačka“? Co je 
potřeba k tomu, aby člověk dokázal strhnout publikum?

Já o sobě nemohu říct, že jsem hotová zpěvačka. Myslím si, 
že člověk se má stále co učit. A když už bych cítila, že je hotovo, 

S o u t ě ž t e
s Jarkou Hrunkovou

o 3 CD, které nazpívala!
Soutěžní otázka:
S jakou kapelou Jarka vystupovala na poslední posví-
censké zábavě na Hradištku v listopadu 2007?
 a) Květovanka
 b) Sonet
 c) Crazy Lady
Budete-li číst pozorně celý Zpravodaj, správnou odpo-
věď určitě najdete! Své odpovědi zasílejte e-mailem na ad-
resu: redakce@hradistko.cz do 30. května 2008.
Nezapomeňte připsat své jméno a telefon. 

Výhe r c e ,  k t e ř í  o bd r ž í  CD  s  p í s n i čkam i ,  v y l o -
su j eme  p ř i  o s l avá ch  Dě t s k ého  dne  1 .  červ -
na  2008  na  h ř i š t i .  Dalších 10 vylosovaných dosta-
ne fotku s originálním podpisem.
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tak půjdu do penze. Naštěstí se mi zatím stále daří strhnout pu-
blikum… Že by X-FAKTOR???

Jakou roli pro vás hraje vystupování na hradištských zába-
vách? Místní lidé zábavy s vaší účastí považují za ty nejzdaři-
lejší…

Hlavní roli. I já považuji vystupování na Hradištku za hezký 
zážitek, i když vystupování pro rodinu, přátele a známé je to 
nejtěžší na světě. Jsou to totiž nemilosrdní kritici. No, však to 
taky trvalo 37 let, než jsem pronikla až na parkety tělocvičny 
– mé rodné…  

Rozhovor zaznamenala Lucie Hašková

Chcete opravit auto s dieslovým motorem?
Veškeré mechanické práce, výměny olejů,
absolvování emisí a technických prohlídek...

volejte 723 599 430  Jiří Pařízek



Koncem minulého roku manželé Čížkovských oslavili dia-
mantovou svatbu. Je to jeden z prvních párů na Hradištku, který 
oslavil takové jubileum, a v dnešní době, kdy se každé druhé 
manželství rozvádí, to zní až neuvěřitelně, že spolu dva lidé žĳ í 
bok po boku už přes šedesát let.

Když jsem je navštívila s žádostí o rozhovor do Zpravodaje, 
pan Čížkovský pro mě měl už předem připravený článek o jejich 
šedesátileté „plavbě“. Začala jsem se vyptávat na společenský 
život, který vedli, ale oni se bránili, že to k jejich výročí nepa-
tří. Mnozí čtenáři Zpravodaje manžele Čížkovské znají a vědí, 
kolika různým aktivitám se věnovali. Ale pro mě, která znám 
život na Hradištku v dřívějších dobách pouze z vyprávění svých 
prarodičů, nebo o něm nevím vůbec nic, znělo vyprávění např. 
o činnosti ochotnického spolku na Hradištku skoro pohádkově. 
A když přede mě položil hromádku fotek z představení, kde 
jsou místní lidé v kostýmech z Národního divadla, žadoním 
o samostatný článek o historii ochotnického spolku do některé-
ho z příštích Zpravodajů.

Ale další vyprávění je neméně zajímavé, např. o jejich vztahu 
k vodě. Pan Čížkovský, rodák z Davle, pracoval jako náčelník 
poříčního oddělení na Slapech. Řeka se mu stala celoživotním 
partnerem nejen v práci, ale i v době odpočinku. Každou volnou 
chvilku trávili s rodinou u vody nebo v lese na houbách. Lásku 
k přírodě zdědily děti i vnoučata, se kterými pan Čížkovský sám 
vyrážel na hausbót. Nikdy prý nezlobily, protože je uměl zaba-
vit. Skoro by mohl psát rady dnešním rodičům, jejichž děti tráví 
čas doma u televize nebo u počítače a o životě v přírodě nemají 
tušení.

Když se na závěr našeho setkání ptám na radu, jak prožít 
život ve dvou tolik let v harmonii, odpovídají shodně: „Umět žít 
a odpouštět.“ 

Lucie Hašková 

Manželé  Č í žkovských
oslav i l i  d iamantovou svatbu

Diamantová plavba po 60 letech
V roce 1944 jsme se s poprvé setkali s mou pozděj-

ší manželkou na lavičce břehu Vltavy v Davli, kam byla 
okupanty násilně vystěhována z Hradištka. Po několika 
setkáních jsme oba poznali, že milujeme naši Vltavu a její 
přilehlou přírodu, kterou máme rádi dosud. Protože jsme 
si rozuměli i v ostatních věcech v životě, dohodli jsme se, 
že bychom mohli pokračovat společnou plavbou do další 
životní budoucnosti.

Proto v roce 1947 jsme tuto zákonnou plavbu dne 
18. října odstartovali v kostele sv. Jana Nepomuckého 
ve Štěchovicích. Po roce 1948 se nám postupně narodila 
dcera Eva a Růža. Tato radost a starost se postupem času 
měnila v početním stavu, protože nás bylo o pět vnoučat 
více. Protože nám s manželkou plavba rychle utíkala, tak 
jsme najednou s radostí zjistili, že nás je o šest pravnoučat 
více. Největší radost však máme ze skutečnosti, že všichni 
mají rádi vodu a přírodu, k čemuž jsme je vychovávali.

Nyní něco trochu o naší společné diamantové plavbě. 
Šedesát společných let plavby uteklo skutečně jako proud 
vody ve svatojánských proudech. Vždy jsme však veškeré 
starosti dovedli překonat a vyřešit, o čemž již dnes 60 let 
společné plavby svědčí.

V závěru bych nerad zapomněl na oboje rodiče, kteří 
nám po celou dobu naší životní plavby podle svých mož-
ností pomáhali. Dále bych chtěl touto cestou poděkovat 
funkcionářům obecního úřadu za účast na 60leté oslavě 
a všem gratulantům za přání zdraví do pokračující plavby, 
pokud nám to věk, čas a zdraví dopřeje.

Proto si i nadále budeme zpívat „My plujeme dál 
a dál…“ a pokud to bude možné, co možná nejdál…

Děkují oslavenci Růža a Pepík Čížkovských
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S prázdným pocitem absence zimy jsme se z říjno-
vých deštivých dnů přehoupli do deštivých dnů jar-
ních, avšak čistě jen astronomicky (psáno o Velikono-
cích), neboť průvodní znaky, tak typické pro přechody 
třech ročních období (od podzimu do jara), jsme jaksi 
nezaznamenali. Po půlroce poměrně stálého chladného 
počasí nás nyní možná čeká půlrok horkého a suchého 
letního období. Pan Hrabal by se podivil a dnes by asi 
napsal: „Mlékař“ nezmizel ani jeden, zato jara a pod-
zimy poslední léta někam mizejí, soudruhu ministře, 
Zdeňku Nejedlý. („Skřivánci na niti“). 

Že tradiční principy přestávají fungovat v sociál-
ních a společenských vztazích, ano, tomu se přizpů-
sobujeme, ale že tradiční principy (čtvero ročních 
období) přestávají svědčit i o zdejším klimatu mírného 
podnebného pásu, nás nechává nepřipravené a na 
pochybách. Nejistý by si byl dnes i autor kdysi dávno 
řečeného: „Dejte mi pevný bod ve Vesmíru a já pohnu 
Zemí!“ Dnes by už nepohnul, pohnul-li by kdy dříve, 
a ani tehdy ne, kdyby mu ten pevný bod ve vesmíru 
ukazoval sám pan prezident Václav Klaus, který jako 
jediný, a navzdory názorům, jež panují ve fundova-
ných světových vědeckých kruzích, nic závažného 
nepostřehl ve změnách klimatu. Po letošních vyhra-
ných prezidentských volbách má pan Klaus nárok na 
jistou dávku optimismu. Jak vystřiženo z utopického 
románu „Ostrov“ T. Mora však prezidentovo veřejné 
vystoupení o globálním „neoteplování“ v přednesu 
k Evropské unii vyznělo, když mu posléze do zad za-
vanula vichřice Emma, která už dalece přesáhla rámec 
soukromé vichřice na pročištění vlastní hlavy a sama 
všem v republice ukázala, co změny počasí mohou při-
nést. Nejen pro výše uvedené se držíme v Pikovicích 
osvědčených tradic a novou sezónu jsme tak tradičně 
zahájili účastí na hasičsko-zahrádkářském plese.

Dá-li Bůh zdraví panu doktoru Peleškovi, můžete 
se společně s námi, vážená a ctěná veřejnosti, dozvě-
dět něco nového o zahradě na přednášce konané dne 
18. dubna 2008 v 18:00 ve společenském sále restaurace 
U Dolejších. 

Na 7. června 2008 sobotu ráno připravila paní 
Papáčková organizovaný zájezd s prohlídkou nejza-
chovalejší architektury středověkého hradu u nás, 
hodného přívlastku „pohádkového“, hradu Bouzov, 
mnohými z nás naposledy navštíveného ještě se škol-
ním výletem.

Dne 30. srpna 2008, rovněž v sobotu ráno, odjede-
me s mírumilovným posláním do východních Čech, 
leč agilně ještě toho dopoledne obsadíme zámek ve Vy-
sokém Mýtě a čedičovou Kunětickou Horu se zbytky 
hradu; jedno po druhém, samozřejmě, neboť tolik nás 
zase v Pikovicích není, abychom expandovali současně 
na obou pamětihodnostech.

Chcete-li si s námi splnit tyto dva snové cíle, připoj-
te se a přihlaste se co nejdříve u paní Papáčkové na 
tel. č. 224 283 235.

Přejeme obci a sobě vše dobré a hlavně žádné pří-
rodní a hospodářské katastrofy. 

Jindřiška Melichová,
jednatelka Českého zahrádkářského svazu Pikovice

Ze života užitečného 
druhu zahrádkářského
v Pikovicích

Kopie starých mistrů, portréty,
malování podle fotky, krajinky,
restaurování a napínání pláten
WWW.BAREVNEDELIRIUM.CZ

Tel. 777 816 681
Též malování obrazů do interiérů

OÚ Hradištko ve spolupráci s Občanským sdružením
Diakonie Broumov vyhlašuje

H U M A N I T Á R N Í  S B Í R K U
› letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské),
 ze zimního oblečení především kabátů a bund
› lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
› domácích potřeb – nádobí bílé i černé – vše jen funkční
› peří, péřových přikrývek a polštářů
› dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)
› hraček a školních potřeb
› novin, časopisů a knih
› nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
› kabelek, tašek, batohů a peněženek

VĚCI,  KTERÉ TENTOKRÁT  VZÍT NEMŮŽEME:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon);
ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní 
kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteční dne: 9. 5. a 10. 5. 2008
čas: vždy od 15.00 do 17.00 hod.

místo: obecní špejchar pod školou

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se trans-
portem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc!

D i a k o n i e  B r o u m o v  je nezisková humanitární organizace, která 
poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí 
a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. 



Bilance
V období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 (za rok 2007) policisté na 

teritoriu Obvodního oddělení P ČR Hradištko zkontrolovali přes 
2 400 osob a motorových vozidel. Vypátrali jsme 17 osob z celostát-
ně hledaných a 96 věcí pocházejících z trestné činnosti. Policisté 
udělili pokuty v blokovém řízení za 239 přestupků v celkové částce 
přes 148 000 Kč. V tomto množství převažují přestupky spáchané 
řidiči při řízení motorových vozidel. 

Prověřovali jsme celkem 337 trestných činů a bezprostředně 
po spáchání trestného činu se nám podařilo zadržet 36 pachatelů. 
Šetřeno bylo celkem 421 přestupků, převážně majetkových. Při spá-
chání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky v souvis-
losti s řízením motorového vozidla (řízení motorového vozidla, kdy 
hladina alkoholu v krvi řidiče přesáhne hranici jedné promile) bylo 
přistiženo 21 pachatelů.

Na teritoriu OOP Hradištko došlo v roce 2007 k 136 dopravním 
nehodám, což je o 14 dopravních nehod méně než v roce 2006. Zra-
něno bylo celkem 35 osob, z toho 10 těžce a jedna osoba byla usmr-
cena. Příčinou 80 dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, 
15 nepřiměřená rychlost, 16 nedání přednosti v jízdě a ve čtyřech 
případech byl příčinou dopravní nehody alkohol.

Stalo se 
Podvodníci mezi námi

Kolegové z Obvodního oddělení Policie ČR Trutnov žádají 
o spolupráci při pátrání po poškozených osobách, kterým nezná-
mý vykuk prostřednictvím inzertního časopisu Anonce sliboval 
půjčku bez registrace a potvrzení příjmů do výše 1 000 000 Kč. Za 
zprostředkování úvěru si neznámý podvodník účtoval částku 3 000 
Kč splatnou před poskytnutím úvěru na bankovní účet pachatele. 
Je možné, že se s tímto podvodným jednáním setkal i někdo z naše-
ho regionu, a proto žádáme ty z vás, kteří byli takto poškozeni, aby 
se přihlásili na našem oddělení. 

U podvodníků se dnes ještě zastavíme, abychom vás opětovně 
varovali před jednáním osob zneužívajících důvěřivosti především 
starších osob. Pod různými záminkami se snaží vniknout do domu 
či bytu, kde pak zpravidla jedna z osob upoutá pozornost poškoze-
ného a další osoba či osoby odcizují peníze, či jiné předměty. Legen-
dy, které používají k oklamání důvěřivých osob, jsou různé.  V říjnu 
roku 2007 jsme vás upozornili na dva muže, kteří pod záminkou 
podpisu dohody o vrácení přeplatku za elektrickou energii vnikli 
do domu poškozené. V domě pak jeden z pachatelů poškozenou 
zabavil a druhý pachatel jí odcizil z vedlejší místnosti peněženku a 
dále uložené hotové peníze. Pachatelé pak z místa odjeli osobním 
vozidlem nezjištěné tovární značky světlé barvy. Provedeným šet-
řením se podařilo získat následující popisy pachatelů:

první muž – stáří 30 – 35 let, tmavé barvy pleti, pravděpodobně 
Rom, hubenější obličej, výšky 185 cm, střední postava, bezvousý 
obličej, romský přízvuk řeči, oblečen do kalhot a bundy černé bar-
vy, černé kšiltovky;

druhý muž – stáří 30 – 35 let, světlejší barvy pleti, pravděpo-
dobně Rom, kulatý obličej, výšky 165 cm, silnější postava, knír, 
romský přízvuk řeči, oblečen do světlé bundy a světlé kšiltovky.

Další případ se stal dne 20. února 2008 kolem poledne, kdy 
bylo obyvatelkou městyse Štěchovice na linku 158 oznámeno, že na 
dvůr jejího domu vstoupili odemčenými vrátky čtyři muži. Poža-
dovali po ní vodu do chladiče osobního vozidla a při tom se snažili 
dostat do domu. Žena muže vyzvala k okamžitému odchodu a sou-
časně je upozornila, že další člen rodiny právě telefonuje na policii. 
Na to muži z místa utekli k nedaleko zaparkovanému osobnímu 
vozidlu stříbrné barvy a odjeli pryč. Ačkoliv jsme se na místo do-
stavili bezprostředně po oznámení na linku 158, pátrání prováděné 
spolu s policisty kriminální policie bylo neúspěšné. Dle informací 
získaných od oznamovatelky se mělo jednat o muže tmavé barvy 
pleti, pravděpodobně Romy, kolem 35 let, oblečených do černých 
kalhot a kožených bund.

Podobné případy se u nás nevyskytují často, ale i přesto žádá-
me širší veřejnost, aby na možnosti výskytu těchto podvodníků 
upozornili seniory ve svém okolí, a dále nechť v případě zjištění 
výskytu podezřelých osob neváhají a zatelefonují na linku 158 nebo 
k nám na obvodní oddělení a sdělí nám důležité informace pro 
pátrání – popisy osob, údaje k vozidlu jako typ, barvu a registrační 
značku, případně směr jejich útěku či odjezdu. 

Únorová koupel
Po 15. hodině 3. 2. 2008 je na linku tísňového volání oznámen 

pohyb ovcí na silnici mezi Davlí a Štěchovicemi. Naše hlídka po 
příjezdu na místo zjistila, že oznamovatel již jednu ovci ze silnice 
odvedl a další ovce plave v řece Vltavě snažíce se dostat z vody na 
strmý břeh. Ovce vysílená ledovou vodou a překonáním řeky ne-
měla již sil z vody vylézt a bylo třeba pomoci policistů a přítomných 
občanů k jejímu vytažení z vody. Na místo se dostavil chovatel ovcí, 
kterému byly vystrašené a mokré ovce předány. Šetřením se pak 
podařilo zjistit, že ovce z ohrady na protějším břehu do vody zahnal 
neznámý pes střední velikosti světlé, krátké srsti. 

Zloděj hračička
Třetí únorový týden navštívil nezvaný návštěvník rekreační 

dům v obci Slapy. K otevření však nepoužil klíčů, jak to většina 
z nás dělá, ale páčidla, za jehož pomocí vypáčil vstupní dveře. Vnik-
nul dovnitř, celý dům prohledal, věci zpřeházel. Po důkladném pro-
slídění domu si nakonec neznámý poberta odnesl osm železničních 
modelů a obraz. Díky zloději poškozený přišel o tyto věci:
− replika parní lokomotivy černá s červenými kolečky a stříbrný-

mi táhly velikosti HO
− replika dieselelektrické lokomotivy červené barvy se stříbrnou 

střechou velikosti HO
− replika parní lokomotivy černé barvy velikosti HO
− 5 kusů vagonků velikosti HO
− akvarel s motivem barevného ptáka v čínském stylu šíře 36 cm 

a vysoký 63 cm. 
Pokud jste se setkali či se setkáte s někým, kdo nabízel či bude 

nabízet k prodeji tyto věci, tak nám zavolejte. Může to být důležitá 
stopa k dopadení zloděje či jeho kumpánů. 

Územně odpovědní policisté aneb jsem váš policista    
Teritorium obvodního oddělení je z policejního hlediska  rozdě-

leno na několik částí-okrsků. Tyto okrsky jsou přiděleny konkrét-
ním policistům z OOP Hradištko. Policisté zde vykonávají policejní 
činnosti prostřednictvím obchůzkové služby. Základním prvkem 
obchůzkové služby je spolupráce se státními orgány, orgány obcí, 
právnickými a fyzickými osobami. Rádi bychom vás postupně na 
těchto stránkách a dále ve vysílání Regio TV (www.regiotv.cz) se-
známili nejenom s rozdělením jednotlivých okrsků a odpovědnými 
policisty, ale také s bezpečnostní problematikou v těchto okrscích 
z pohledu veřejného pořádku, kriminality, bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu.  

Pomáhat a chránit 
Od 1. února letošního roku se občané setkávají s policejními vo-

zidly, která mají v zeleném pruhu na obou bocích mo  o: „Pomáhat 
a chránit“. Jde o základní heslo náborové kampaně Policie České re-
publiky, jejímž cílem je získání nových policistů. Podrobnější infor-
mace o možnostech uplatnění u Policie ČR naleznete na webových 
stránkách www.nabor.policie.cz . 

   
Policie ČR nabízí uplatnění především v uniformova-

ných složkách u služby pořádkové, železniční, dopravní 
nebo cizinecké policie. Do ostatních služeb policie jsou pak 
zařazováni policisté po získání potřebné praxe, splnění spe-
cifi ckých požadavků a absolvování odborné přípravy.  

Uchazeč se zájmem vykonávat službu občanům u Policie 
ČR může kontaktovat osobně, telefonicky nebo písemně po-
licisty Obvodního oddělení Hradištko (Rajchardov 75, 252 09 
Hradištko, tel. 257 740 141, fax. 257 740 158) nebo využít 
kontaktů uvedených na webových stránkách www.nabor.po-
licie.cz.

Policie informuje
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Starosta obce
Antonín Merta
Tel.: 257 740 441-2, fax 257 740 586
e-mail: starosta@hradistko.cz

Kancelář úřadu 
Milan Vála
Referent (údržba, správa majetku obce, odvoz odpadů)
e-mail.: referent@hradistko.cz nebo udrzba@hradistko.cz
Tel.: 257 740 580
Úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA 8,00 – 11, 30
 12,30 – 17,00
Podatelna a pokladna
Věra Kaduchová 
Asistentka (podatelna, pokladna, ověřování, evidence obyvatel)
e-mail: obec@hradistko.cz
Tel.: 257 740 442
Úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA 8,00 – 11,30
 12,30 – 17,00
Účtárna
Ing. Irena Zemanová
Účetní
e-mail.: uctarna@hradistko.cz
Tel.: 257 740 442
Úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA 8,00 – 11,30
 12,30 – 17,00
Matrika
Iva Varcabová
Matrikářka
e-mail: matrika@hradistko.cz
Tel.: 257 740 442
Úřední hodiny: PONDĚLÍ 15,00 – 18,00

Stavební agenda
Radka Svobodová
Referentka 
e-mail: stavebni@hradistko.cz
Tel.: 257 740 441
Úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA 08,00 – 11,30
 12,30 – 17,00 
Iveta Myšková
Referentka pro oblast vodní infrastruktury
e-mail: stavebni@hradistko.cz
Tel.: 257 740 441
Úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA 08,00 – 11,30
 12,30 – 17,00 

O b e c n í  ú ř a d  H r a d i š t k o

Máte nejasnosti ohledně
digitalizace televizního vysílání?

Trochu času zbývá do chvíle, kdy nám obrazovky tele-
vizorů zčernají, přesněji: těch televizorů, které nezvládnou
„digitál“. Tahanice o vysílací frekvence sice postup přibrz-
dily, nicméně Cukrák s analogovým vysíláním na podzim
skončí. Území, kterého se změna týká, neujde zájmu
prodejců, nabízejících různá řešení a techniku, a pokud
budoucí uživatel ani netuší, o co jde, nemusí dopadnout
nejlíp. Otázky digitalizace vysvětluje veřejnosti rozsáh-
lá mediální kampaň, přesto marketingových polopravd
a technických bludů koluje mezi lidmi neustále dost. Proto
knihovna připravuje besedu, která zájemcům poskytne
orientaci a zodpoví na základní otázky příjmu digitální 
TV. Předpokládaný termín je č t v r t e k  1 5 .  5 .  2 0 0 8
v  1 7 . 3 0  h o d i n . Mgr. J. Kubíček

18. dubna 2008 v 18:00 přednáška dr. Pelešky
v sále restaurace U Dolejších,
pořádá Český zahrádkářský svaz Pikovice

30. dubna 2008 pálení čarodějnic,
pořádá SDH v Hradištku

3. května 2008 májová zábava na Třebsíně,
restaurace U Novotných

4. května 2008 pietní vzpomínka na umučené
v koncentračním táboře Hradištko,
slavnostní zahájení se koná v 11 hodin
u památníku obětem 2. světové války v Hradištku

9. a 10. května 2008 humanitární sbírka.
Více informací na str. 19 

10. května 2008 zájezd do Hudebního divadla Karlín
na operetu Čardášová princezna. Vstupenky si můžete 
zakoupit od 20. dubna na obecním úřadě, u pí. 
Chadimové nebo v Pikovicích u pí. Papáčkové.

17. května 2008 Setkání pod Medníkem,
festival country skupin v Pikovicích

24. května 2008 Plamen - soutěž dětských hasičů,
pořádá SDH v Hradištku, více na str. 11

31. května 2008 uzávěrka Zpravodaje, své příspěvky 
posílejte na e-mailovou adresu redakce@hradistko.cz 
nebo je zanechte na obecním úřadě.

1. června 2008 dětský den. Pořádá TJ Slovan Hradištko
na fotbalovém hřišti. Deštníky a pláštěnky s sebou!

7. června 2008 dětský den s hasiči,
pořádá SDH v Hradištku, více na str. 11

7. června 2008 výlet na hrad Bouzov, organizuje
Český zahrádkářský svaz Pikovice, více na str. 19

21. června 2008 zájezd do divadla Kalich na představení
Je úchvatná. Vstupenky k zakoupení od počátku 
června na OÚ, u pí. Chadimové nebo pí. Papáčkové.

30. srpna 2008 výlet na zámek Vysoké Mýto a Kunětickou
Horu, organizuje Český zahrádkářský svaz Pikovice, 
více na str. 19

Sledujte  regionální  internetovou televizi  – 
www.regiotv.cz! Najdete zde zajímavé reportáže 
z našeho kraje. Z kulturního dění v Hradištku můžete 
shlédnout reportáž z posvícenské zábavy, adventního 
koncertu a dětských šibřinek. Sami se můžete podílet 
na obsahu stránek a zasílat náměty na nové reportáže.

Kalendárium


