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Proběhly oslavy 
700 let Hradištka



Po pěti letech přijela na Hradištko delegace potomků a příbuz-
ných vězňů z koncentračního tábora Flossenbürg. Při své ná-
vštěvě si prohlédli i nový pomník na Hradištku. Více na str. 16.

Hasičské závody 12. června doprovodily pouťové atrakce na 
návsi a večerní vystoupení kapely Moravanka. Při oslavách ne-
chyběli ani spřátelení hasiči z belgického Essenu. Více na str. 9.

Během hlavních dní oslav byla na zámku přístupná výstava 
Hradištko 1310 – 2010, která zmapovala nejvýznamnější části 
historie naší obce. Shlédlo ji několik stovek návštěvníků.
 

Největší škody silný vítr napáchal mezi Malým Medníkem  
a Chlumem, kde polámal a vyvrátil přes tisíc kubíků dřeva, což 
je třetina roční těžby v lesním úseku Hradištko.

Česká televize si vybrala Hradištko pro natáčení jedné z povídek 
pro pořad Trapasy. Mezi herci se objevily známé tváře – Iva Jan-
žurová, T. Matonoha, O. Brousek ml. a A. Švehlík. 

V okolí myslivecké chaty se 5. června sešlo přes 150 dětí, aby 
se poučilo o životu a ochraně lesní zvěře. Vydařené odpoledne 
bylo zakončeno zábavou pod širým nebem. Více na str. 5.

Oslavy 700 let vyvrcholily 19. června. Kulturní program byl zcela 
v režii místních talentovaných dětí a mládeže, večer vystoupily 
kapely Mejdan Band a Keks. Více na str. 6 – 7.

Večer 15. srpna se naší obcí prohnala silná bouřka s krupobitím. 
Zahrady zasypala dvaceticentimetrovou vrstvou krup a zpusto-
šila květinové i zeleninové záhony. 
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ZASTUPITELSTVO 
JEDNALO 12. srpna
ZASTUPITELSTVO OBCE 
SCHVÁLILO:

 Přidělení finanční dotace 
ve výši 3 038 355,30 Kč z programu 
Středočeského kraje na akci „Oprava 
místních komunikací v obci Hradištko“, 
což je 95 % plánovaných finančních 
nákladů.

 finanční částku 
ve výši 159 913,50 Kč z vlastních 
prostředků obce na akci „Oprava místních 
komunikací v obci Hradištko“, což je 5 % 
plánovaných finančních nákladů.

 Výsledky VýběroVého řízení 
provedeného na veřejnou zakázku 
„Oprava místních komunikací v obci 
Hradištko“.

 souhlas se stanoViskem Odboru 
vodovodů a kanalizací Ministerstva 
zemědělství ČR k žádosti obce Hradištko 
o poskytnutí státní finanční podpory 
na akci „Hradištko-Pikovice, vodovod“.

 souhlas se zadáním provedení 
výběrového řízení v souladu s uzavřenou 
Smlouvou o dílo na akci „Hradištko-
Pikovice, vodovod“.
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 souhlas se zřízením úvěrového 
účtu u bankovního ústavu s tím, že výše 
úvěru bude maximálně ve výši spoluúčasti 
obce na dotaci „Hradištko-Pikovice, 
vodovod“.

 Přidělení finanční dotace 
v celkové výši 6 177 793 Kč z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Státního 
fondu životního prostředí ČR projektu 
akce „Ozelenění obce“, což je 90 % 
plánovaných způsobilých finančních 
výdajů.

 finanční částku ve výši 686 423 Kč 
z vlastních prostředků obce na způsobilé 
výdaje projektu akce „Ozelenění obce“, 
což je 10 % plánovaných způsobilých 
finančních prostředků a finanční částku 
ve výši 98 859 Kč na nezpůsobilé výdaje 
projektu této akce.

 uzaVření mandantní smlouVy 
s paní Markétou Hrdinovou v souladu 
s § 566 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku v platném znění 
na provedení a zajištění průběhu veřejné 
zakázky „Regenerace sídelní zeleně v k. ú. 
Hradištko pod Medníkem a Štěchovice“, 
dle zákona o veřejných zakázkách v ceně 
50 000 Kč.

{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
možná jste zaznamenali,  
že podzimní číslo Zpravodaje 
je obsáhlejší než obvykle. 
Zaslaných příspěvků se sešlo 
tolik, že jsme museli přidat 
čtyři strany a ještě toho 
spoustu zkrátit a proškrtat, 
aby se sem všechno vešlo.  
To je známkou toho, že se 
toho za poslední čtvrtrok 
hodně událo. Jako téma 
čísla se nabízely hned 
dvě události, ta první je 
za námi, druhá nás teprve 
čeká. V minulém čísle jsme 
předeslali, že tématem budou 
komunální volby. Měli jsme 
pocit, že dvě čísla věnovaná 
oslavám byla dostačující. 
Ale to nejdůležitější z oslav 
proběhlo až po vydání 
letního čísla, tudíž teprve teď 
máme možnost hlavní dění 
zrekapitulovat, zhodnotit 
a připomenout si je. Proto 
jsme změnili téma a znovu se 
věnujeme slavnostem k výročí 
naší obce. Najdete zde řadu 
článků, které připomenou 
jednotlivé dny oslav. Druhým 
tématem jsou říjnové volby 
do zastupitelstva. A protože 
jsme chtěli uplynulé volební 
období nějak uzavřít, vyzvali 
jsme zastupitele, aby sami sebe 
ohodnotili, jak svůj mandát 
využili a čím nám, občanům, 
byli prospěšní. Zároveň bych 
jim ráda poděkovala za jejich 
obětavou práci a čas, který 
věnovali rozvoji a zvelebení 
naší obce. Teď už nezbývá než 
si přát, abychom si v říjnu 
zvolili takové zastupitelstvo, 
které bude pracovat ve shodě  
a ke spokojenosti nás všech.

Lucie HAškoVá
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{ InfORmAcE }

Vodní hospodářství

Vodovod Pikovice – projekt pro stavební po-
volení, dotace ve výši cca 15 mil. Kč, zahájení 
realizace 2010

kanalizace a čoV Pikovice – územní roz-
hodnutí a příprava stavebního povolení
(Původním záměrem obce byla realizace vý-
stavby vodovodní i kanalizační infrastruktu-
ry v Pikovicích souběžně. Celkové náklady 
na tyto projekty by však překročily více než 
110 mil. Kč. Obec by musela z vlastních zdro-
jů zajistit více než 20 – 25 % z této částky, což 
je vzhledem k výši rozpočtu obce nerealizo-
vatelné. Proto byly oba projekty odděleny 
a budou realizovány dle finančních možností 
obce postupně.)

Vodovod hradištko – sekanka – stavební 
povolení – realizace v roce 2010

Vodovod hradištko – brunšov – stavební 
povolení (postupná realizace)

PŘEHLED PRACÍ A PROJEKTŮ ZA OBDOBÍ 2006 – 2010 
Vodovod brunšov – Šlemín – územní roz-
hodnutí

Různé menší akce po celé obci (jako např. 
vodovodní řad v lokalitě Rajchardov, Velká 
Podkova apod.) vč. vodovodních přípojek 
a rekonstrukcí.

Průběžná údržba a rekonstrukce celé vodo-
vodní sítě za celé období (např. rekonstrukce 
vodovodní sítě v  komunikaci na  Brunšo-
vě, rekonstrukce vodovodní sítě v  lokalitě 
„Dubí“).

V roce 2010 se předpokládá, že výše vodného 
bude činit 2 600 000 Kč. Tato částka již po-
kryje výdaje na správu a údržbu vodovodu 
za rok 2010. Zde je vidět velký rozdíl v příjmu 
za volební období ve výši téměř 1 400 000 Kč 
do obecní pokladny. 
Na těchto akcích se společně podílel p. Anto-
nín Merta, p. Miloš Neužil, pí. Iveta Myšková 
a správce vodovodu Ing. Tomáš Zunt.

Místní komunikace a chodníky

Pikovice – oprava místní komunikace – do-
tace ve výši cca 3,2 mil. Kč
Průběžné opravy celoročně dle rozpočtu
Rajchardov – opravy po rekonstrukci vodo-
vodního řadu

Na rok 2010 získané dotace ve výši 3 040 000 Kč. 
Opravy budou probíhat v měsíci září – říj-
nu ve všech částech obce Hradištko (např.  
Nade vsí – p. Kostečka apod.)

oprava schodů na brunšově – I. etapa
Chodník Hradištko – Brunšov, I. etapa – Raj-
chardov

chodník hradištko – Brunšov, II. etapa – 
Hradištko – Rajchardov – projekt
Chodník Hradištko – Brunšov, III. etapa – 
Rajchardov – Brunšov – projekt a realizace 
ještě v letošním roce. 
Na  přípravách těchto projektů se podílel 
p. Antonín Merta, p. Miloš Neužil, p. Vladi-

mír Drahoš, p. Milan Vála, 
pí. Iveta Myšková, pí. Rad-
ka Svobodová a pí. Bohu-
slava Valoušková.

Základní škola 
a mateřská škola

Dotace ve výši 1,7 mil. Kč 
na zateplení budovy mateř- 
ské školy a  výměna oken, 
projekt a realizace
Výměna oken budovy zá-
kladní školy
Projekt a  žádost o  dotaci 
na přístavbu mateřské ško-
ly vč. rekonstrukce kuchy-
ně a topení
V  současné době probíhá 
příprava projektu – studie 
přístavba základní školy
Rekonstrukce sociálních 
zařízení v budově základní 
školy
Běžná údržba zařízení vč. 
úprav po kontrole BP
Na akcích se podílel p. An-
tonín Merta, PeadDr. Jar-
mila Jarůšková, p. Vladimír 
Drahoš, p.  Ing.  Petr Vlk, 
pí.  Bohuslava Valoušková 
a pí. Radka Svobodová

Skládka inertního 
odpadu Sekanka

Průběžná kontrola a úpra-
vy dle plánu, zajištění tech-
nických řešení a  úpravy 

Projekt na úpravu zámecké zahrady.
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{ InfORmAcE }

Několik slov o veřejném osvětlení …
Od 1. června předala naše obec veřejné osvětlení do péče firmě ČEZ Energetické služ-
by s.r.o. (vítěz výběrového řízení konaného 11. ledna 2010). 

Jedná se o přenesenou správu VO, kdy obec zůstává 
nadále majitelem soustavy a platí za provoz i údržbu 
odborné firmě.
Tato firma rovněž provede v naší obci celkovou rekon-
strukci a rozšíření i modernizaci soustavy veřejného 
osvětlení. Budou sjednocena svítidla (více jak 400 ks) 
v jednotlivých částech obce a osazena nová výzbroj 
v  ovládacích rozvaděčích. Závazek ČEZ ES je, že  
14 dní mohou nesvítit celkem 4 světla v  celé obci  
a po té nastane oprava jednotlivých svítidel, při výpad-
ku nebo havárii rozvaděče budou zahájeny práce do  
24 hodin od oznámení poruchy.
Veškeré sloupy budou očíslovány, aby občané mohli 
kdykoli nahlásit přímo na non-stop dispečink nesví-
tící světelný bod. Než se tak stane, bude třeba nesví-
tící body i nadále nahlašovat pracovníkům obecního 
úřadu na telefon 257 740 441-2 nebo 257 740 580. 
Novinkou je rovněž od srpna celonoční svícení, které 

by mělo zvýšit bezpečnost v celém našem regionu. O postupu rekonstrukce vás budeme 
informovat v následujícím vydání Zpravodaje.

Text: PAVeL Pešek, foto: VoJTěcH PAVeLčík

PŘEHLED PRACÍ A PROJEKTŮ ZA OBDOBÍ 2006 – 2010 
po provedené kontrole (zaměření, projekty, 
rozpočty kubatury plnění a  další), úprava 
oplocení vzhledem k ukládání a přípravě re-
kultivace. Skládka je v současné době vzhle-
dem k úpravě cen za uložení rentabilní.
Na akcích se podílel p. Antonín Merta, p. Mi-
loš Neužil a p. Milan Vála

Majetek obce

Částečná oprava krovu a  schodů budovy 
obecního úřadu, oprava ohradní zdi kolem 
objektu budovy obecního úřadu a mateřské 
školy.
Budova zdravotního střediska – příprava 
projektu na zhotovení bezbariérového pří-
stupu do ordinace lékaře vč. realizace ještě 
v roce 2010.
Zajišťoval p. Antonín Merta, p. Miloš Neužil, 
pí. Bohuslava Valoušková a pí. Radka Svo-
bodová

Majetkoprávní vztahy

Řešení výkupu a směny pozemků z důvodů 
výstavby a  rekonstrukce inženýrských sítí, 
oprav komunikací apod. se obec snaží zajis-
tit tyto projekty na pozemcích ve vlastnictví 
obce. (Vodní zdroje na Brunšově).

Veřejné osvětlení

Projekty na rekonstrukci Pikovice – Brunšov
Průběžná údržba celoročně
Rekonstrukce Brunšov – rozdělení na  tři 
pásma
Dotace ve výši 1,5 mil. Kč na rekonstrukci 
VO – Pikovice – Horní Průhon

Obnova zeleně v obci Hradištko

Dotace ve výši cca 6,2 mil. Kč, což činí téměř 
90 % z celkových nákladů na projekt. 

Studie a projektová dokumentace byla zpra-
cována v období od 10. měsíce roku 2008 
do  konce roku 2009. Celá akce probíhala 
pod vedením Ing. Kříže, OS ČSOP Benešov 
– Vlašim a hlavního projektanta Ing. Václa-
va Bažanta. Tato akce probíhala velmi rych-
le, efektivně a na vysoké úrovni. Dodavatel 
předložil zpracovanou studii, schválenou 
Úřadem památkové péče. Po projednaných 
připomínkách OÚ Hradištko zpracoval pro-
jektovou dokumentaci, kterou předal zada-
vateli OÚ Hradištko vč. všech projednání 
a  odsouhlasení Úřadem pro památkovou 
péči ministerstva kultury. Projekt zahrnu-
je celou obec, tzn. Hradištko – Pikovice – 
Brunšov. O dotaci bylo požádáno začátkem 
roku 2010 a  toto bylo schváleno. Projekt 
je k  nahlédnutí v  budově OÚ Hradištko 
u pí. Radky Svobodové. Určitě si jej přijďte 
prohlédnout.

Tuto akci zajišťovali: starosta p.  Antonín 
Merta a referentka OÚ pí. Radka Svobodová; 
konzultace probíhaly na poradách zastupitelů 
u starosty obce. 

Všem výše uvedeným spolupracovníkům 
bych rád poděkoval za odvedenou práci v ob-
dobí 2006 – 2010. Dále bych rád poděkoval 
paní b. Valouškové za stavební dozor i do-
hledy na  všech stavebních dodavatelských 
akcích a  mapování místních komunikací 

z  pohledu průjezdnosti, paní i. nožičko-
vé (soc. a  zdravoní komise) za  vyřizování 
žádosti občana z  hlediska sociální podpo-
ry, řešení problémů stravování a  dozoru 
obědů pro důchodce a vypracování posud-
ku pro požadavky MV a soudu, panu ing. 
a. brannému za  spolupráci při řešení vý-
kupu a  směny pozemků v  oblasti řešení 
inženýrských sítí a  místních komunikací, 
vypracovávání znaleckých posudků na tyto 
akce, zajišťování styku s katastrálním úřadem 
a řešení věcných břemen OÚ, ing. V. burián-
kovi, J. Vnoučkovi a J. svobodovi.

Text: ANToNíN MerTA, starosta obce

Rekapitulace investičních akcí ve vodovodní infrastruktuře za období 2006 – 2010

Celkový počet nově napojených objektů na veřejný vodovodní řad 162 ks

Celkem zrekonstruovaných vodovodních řadů 1 249 m

Celkem nových vodovodních řadů 3 480 m

Na příspěvcích za připojení vybráno 5 620 000 Kč

Celková investice do vodovodní infrastruktury 11 881 964 Kč

Vodné inkasované v roce 2005 983 368 Kč

Vodné inkasované v roce 2009 2 405 000 Kč
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Letos se stala neuvěřitelná věc – přestože byl 
celý květen mimořádně deštivý a  chladný, 
v sobotu ráno vysvitlo sluníčko, celý den vy-

SLUNÍČKO PŘILÁKALO NA DĚTSKÝ DEN DAVY
drželo nádherné počasí a ani nekáplo. Byli 
jsme vždy zvyklí na přesný opak. Radka s Mí-
šou připravily pro děti pro jistotu 170 balíč-

{ OsLAvy 700 LET HRADIšTkA }

Nikde jsem neslyšel žádnou kritiku, jen po-
chvalné ohlasy, a  to nejen z  naší obce, ale 
hlavně z obcí okolních, také z měst jako jsou 
Dobříš, Příbram, Benešov, ale také z našeho 
hlavního města Prahy, protože na Hradištku 
máme mnoho rekreačních objektů a  jsme 
pod dohledem i mnoha občanů Prahy.

Do příprav se zapojili mnozí

Celá příprava, včetně jednotlivých akcí se 
začala připravovat již ke  konci roku 2009. 
Vzhledem ke komunálním volbám bylo urče-
né období od 1. ledna do konce června 2010, 
aby tyto akce nebyly za obecní finance vyu-
žity ku prospěchu kandidujících stran. Akce 
byly připravovány postupně některými členy 
obecního zastupitelstva, spolky a občanským 
sdružením, celý závěr oslav organizačním vý-
borem oslav. Bohužel musím konstatovat, že 
na všech přípravách se podílelo pouze devět 
členů zastupitelstva z jedenácti a to ještě ne 
všichni stejným dílem. Nebudu to tady roz-
vádět, myslím si, že občané to posoudili sami. 
Hlavně je důležité to, že všechno dopadlo nad 
očekávání dobře, a to po stránce organizační, 
kulturní, technické i finanční.

Nejdůležitější je občan

Je nutné, aby v  budoucnu všichni členové 
obecního zastupitelstva v zásadě táhli za je-
den provaz, rovněž všechny spolky a občanská 
sdružení, aby se netříštily síly, různé názory 

a jednotlivé zájmy. Nejdůležitější je totiž ob-
čan, kterému má všechno sloužit a pomáhat 
řešit jeho problémy a starosti, aby se tady cítil 
dobře a spokojeně. Ale je také nutné, aby se 
každý občan, který zde žije, do celého dění 
v obci zapojil a tím pomohl tomu, aby obec 
a celé dění, které tady probíhá, bylo ku pro-
spěchu všem.

Oslavy jako každoroční tradice

Rád bych poděkoval všem, kteří se na organi-
zaci oslav podíleli, a to členům obecního za-
stupitelstva, zaměstnancům obecního úřadu, 

OSLAVY 700 LET HRADIŠTKA OČIMA STAROSTY
O přípravách a průběhu oslav 700 let obce Hradištko se toho již řeklo a napsalo hodně, 
přesto bych se k nim ještě jednou rád vrátil. Toto období bylo velmi plodné a ukázalo, co 
všechno a za jakých podmínek lze v obci zvládnout.

všem spolkům, hlavně hasičům Hradištko 
a Pikovice, TJ Slovan, myslivcům, sdružení 
Ovčičky, naší školce a škole. Také společnos-
tem ČEZ, Rumpold, ČMSCH a dalším. Po-
děkování patří i všem spoluobčanům, kteří 
nemalou měrou přispěli k  průběhu celého 
dění oslav. Děkuji i vám, občanům, kteří jste 
tyto akce navštěvovali vždy v hojném počtu 
a tím přispěli k jejich dobrému průběhu a re-
prezentaci celé naší obce. Myslím si, že by 
obec Hradištko měla mít svou pouť a  letní 
zábavu pod hvězdami každý rok, aby měla 
svou tradici jako některé okolní obce a aby 
se na to všichni těšili.

Text: ANToNíN MerTA, starosta,
 foto: VoJTěcH PAVeLčík

V sobotu 29. května od 14 hodin proběhl v rámci oslav 700 let obce Hradištko na fotba-
lovém hřišti DĚTSKÝ DEN pořádaný TJ Slovan Hradištko a OÚ Hradištko.

ků, tajně jsme doufali, že dětí přijde alespoň 
150. Když jsme okolo půl třetí tento počet 
překročili a stále přicházeli další opozdilci, 
věděli jsme, že návštěvní rekord z předloňska 
bude o hodně překonán a balíčky opět ne-
budou stačit. Nakonec nás zachránil Marek 
a jeho rádia, takže každé z 203(!!!) soutěží-
cích dětí si domů nějaký ten dárek odneslo. 
A díky krásnému počasí se na hřiště přišlo 
podívat i mnoho tatínků, maminek, babiček 
a dědečků, tolik lidí se na hřišti snad ještě 
nesešlo a poprvé v historii jsme domů nesli 
jen prázdné bedýnky, protože i na závěrečné 
opékání buřtů dětí zůstalo opravdu hodně.
Děkujeme všem, kdo pomáhali letošní DD 
připravovat, nejde všechny vyjmenovat, dě-
kujeme policii, myslivcům, hasičům a POJ-
Zu za spolupořadatelství a skvělá stanoviště 
a Vám všem, kteří jste se zúčastnili a přispěli 
k  tomu, že letošní Den dětí na  Hradištku 
byl opravdu mimořádný. Každý soutěžící si 
odnesl domů také fotku na památku a snad 
i spoustu příjemných zážitků. 

Text a foto: LADisLAV VoNDrášek
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Hlavní dík patří sponzorům. Pánům Jedlič-
kovi, Neužilovi, Pipotovi, Buriánkovi a Javor-
skému, samozřejmě nemohu zapomenout 
na všechny ostatní členy, bez nichž by toto 
pohodové odpoledne absolutně nešlo reali-
zovat. Jsem strašně rád, že celé sdružení táh-
lo za jeden provaz a prezentovali jsme nejen 
myslivecké sdružení, ale hlavně našeho vel-
kého koně, kterým je Česká myslivost.

stopařstvím a mysliveckými zařízeními – pan 
Přibík, se stromy a lesními plody – pan Toš-
nar, se střelbou na „divoká prasátka – pan 
Pospíchal a  se zvěří a  její zoologií – pan  
V. Buriánek ml. Po jejich absolvování odha-
zují vyplněné soutěžní lístky do osudí. Čeká-
ní na konec a na vylosování soutěže o velmi 
hodnotné ceny, si mohou zkrátit v  soutěži 
o nejkrásněji namalovaného medvěda na při-

pozornost přítomných SVOBODNÝCH mla-
díků i „staříků“. Abychom si rozuměli, mám 
na mysli ta trička, samozřejmě…

Zábava v plném proudu

Blíží se šestá a slavnostně odění myslivci se 
připravují, aby předvedli jeden ze svých sta-
robylých zvyků, pasování na lovce. Slavnost- 
ním ceremoniálem, za tónů loveckých signá-
lů a famfár, provádí členka našeho sdružení, 
doktorka Lída Vondráčková. Překrásná uni-
forma člena Řádu svatého Huberta zážitek 
z ceremoniálu jen umocňuje. Nyní nám zbývá 
už jen vyhlásit vítěze všech soutěží a rozdělit 
ceny – pouze vyberu – mobily, vzduchovku, 
celodenní výlet motorovým člunem na Slap- 
ské přehradě. Ti, co měli štěstí, třeba Honzík 
Burian, který pro sebe a celou rodinu výlet 
vyhrál, mohli slavit, ostatní méně šťastní 
doufat, že někdy v  budoucnu se podobná 
akce zopakuje…
Večerní zábava se skvělou kapelou propuká 
a  my si pomalu oddechujeme, že to máme 
za sebou. Z večera musím, krom dobré nálady 
všech přítomných, vyzdvihnout hlavně dražbu 
kance (kdo by řešil drobný detail, že to byla ba-
chyňka), která probíhala ve stylu naši furianti. 
Konečnou cenu ani nebudu sdělovat, kdo jste 
tam byli, jistě jste se moc dobře pobavili, kdo ne, 
stejně bys nevěřil…  Doufám, že i pro přilehlé 
usedlíky byla hlasitá hudba pro jeden večer sne-
sitelná (však jsou v těchto končinách už zvyklí 
od jiných). A že nám to pro jednou odpustili, 
pokud se snad náhodou nebavili s námi.
Jsem velice rád, že jsme tuto akci uspořádali 
a ještě mnohem více mě těší úsměvy a spo-
kojenost těch přibližně sto třiceti dětí, které 
se soutěžně poznávacího odpoledně zúčast-
nily. Děkuji všem hostům, že nám umožnili 
krásnou Českou myslivost takto představit. 

Myslivosti zdar!

Text a foto: ruDoLf ZDěNek, 
myslivecký hospodář

MYSLIVECKÝ DEN NA HRADIŠTKU
Když jsem na podzim loňského roku domlouval s místostarostou Láďou Vondráškem, 
zda a jak se myslivci zapojí do oslav 700 let Hradištka, ani náhodou mě nenapadlo, v ja-
kou akci se původně malá soutěž pro děti vyvine… Mohu pouze smeknout klobouk 
a poděkovat všem pětadvaceti členům našeho sdružení, kteří se na pořádání a zdárném 
průběhu podíleli. 

pravených velkých tabulích.  Po celou dobu 
je podáváno občerstvení, ze kterého bych vy-
zdvihl pečené sele a gulášek Ládi Hýny, no 
a pak také mladá děvčata se slušivými těsný-
mi tričky s nápisem MS Medník, která lákala 

Svatý Huberte, stůj při nás

Je ráno 5. června, probouzíme se do slunné-
ho dne a naše myšlenky již patří odpoledni. 
Klapne vše jak má, neuděláme si ostudu? 
Přijdou vůbec nějací lidé? Proč jsme do toho 
vlastně lezli… Svatý Huberte, stůj při nás… 
Nebudu Vás unavovat líčením příprav, pouze 
to shrnu, bylo to tak hektické, že jsme ani ne-
měli čas se dohadovat, jestli bude divočák se 
šípkovou nebo se zelím, nakonec byl s chle-
bem, ale byl výborný, jako dort…
Tóny lesních rohů vítají dorazivší hosty a pro-
stranství před podiem se začíná zaplňovat. Je 
pár minut po druhé hodině odpolední a v zá-
kulisí se připravuje nový předseda na svých 
pár minut slávy – přivítání hostů. Za mírné 
pomoci moderátora pronese krásný projev 
o dvou větách, ve kterých bylo řečeno vše. 
Jsme rádi, že jste přišli. Vítáme Vás! Následně 
se všichni dozvídají, co je čeká a nemine. Děti 
navštíví šest připravených stanovišť, kde se 
seznámí skoro se vším, co k myslivosti patří. 
S loveckými zbraněmi – pan Čermák, s tro-
fejemi zvěře – pan Hanousek, s péčí o zvěř, 
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Už mě ani nepřekvapil mimoděk prováděný rituál, moje první ranní zastave-
ní patřilo počítači a předpovědi počasí, stejně jako včera, předevčírem, před 
týdnem, před měsícem. Pořád tam byl ten nic neříkající mráček s pár kapka-
mi deště překrývající půlku sluníčka. Takže zas nic nevím, ale doufám, že to 
dopadne jako každý víkend, pršet nezačne. 

pod vedením Hanky Jelínkové pravidelně 
sbírají ocenění na meziškolních hudebních 
soutěžích a souznění krásných lidových me-
lodií a gala oblečení sboru dívek a chlapců 
naší ZŠ dokáže naladit v divácích tu správ-
nou strunu. Po  flétnách nám ještě zahráli 
na klavír Matyáš Jelínek a na příčnou flét-
nu Hanka Kačírková, je s  podivem, jak se 
vyrovnali s takovou diváckou kulisou a bez 
nejmenšího zaváhání odehráli svá sóla. Pak 
se na parketu objevily tři taneční páry, Vojta, 

Tentokrát si ráno hodím do auta oblek, stany 
jsme postavili už včera, pořadatelé mají svůj 
itinerář, stánkaři snad dorazí, rytíři tu rozbili 
své stany taky včera, podium je tu od minu-
lého týdne, sál u plemenářů je připravený, 
Jarda Vnouček má navařeno a jeho osoba je 
zárukou, že jídlo bude zlatý hřeb dne. Tak 
na co jsme ještě zapomněli? Hlavně ať už to 
konečně začne, ono to nějak dopadne.
 

Slavnostní zasedání 
a průvod obcí

Dopolední posezení, zatím tu skoro nikdo 
není, naštěstí není čas nad tím přemýšlet, 
každých dvacet vteřin zvoní telefon a než se 
hovory vyřídí, objeví se několik aut a hos-
té se sjíždějí. Tak sláva, teď ještě aby někdo 

Kačka, Albert a Bára dostali diváky do varu, 
obrovské ovace pak sklidili Eliška s Matějem, 
účastníci mnoha národních a mezinárodních 
tanečních soutěží. 
Zklidnění přineslo povídání Tomáše Töp-
fera, který nás v kostce seznámil s historií 
Hradištka od roku 1310 až do dnešních dní. 
Gymnasticko-taneční kroužek předvedl pod 
vedením Martiny a Lucky dvě svižná vystou-
pení, jak ti nejmenší, tak i ti starší si tanec 
užívali a odměnou jim byl zasloužený bouř-
livý potlesk publika. Zpěv Jožky Čermákové, 
který následoval, nejlépe charakterizovaly 
slzy dojetí kamarádek, které ji slyšely zpívat 
po dlouhé době a poprvé na podiu s mikro-
fonem, a především druhá z jejích písniček 
vzala každého u srdce. Pak nám ještě zahrála 

HLAVNÍ DEN OSLAV – 19. ČERVNA 2010

řekl pár slov a diskuse se nezměnila v pou-
hé mlčení. Naštěstí se nacházejí odvážlivci, 
starostové okolních obcí, zástupci Vltavanu, 
hasičů a další. Pak se předají drobné dárky 
a po obědě můžeme vyrazit do průvodu. Zase 
příjemné překvapení, lidí jako o pouti a přes 
některé negativní předpovědi o přežitcích si 
mnozí průvod užívají, Vltavani, hasiči a mys-
livci v uniformách, spousta dětí, v čele koňský 
doprovod a hudba. Cesta do zámecké zahra-
dy je trochu rychlejší než jsme čekali, takže 
je čas si před začátkem kulturního programu 
popovídat s těmi, které jsme na Hradištku už 
dlouhou dobu nepotkali. 

Hradištko plné talentů

S blížící se 13. hodinou se zvyšuje i nervo-
zita, po  úspěšném minulém víkendu jsme 
už docela věřili, že přijde dost lidí, ale zájem 
o odpolední program nás samotné překva-
pil. Moderování se chopila Jarka Stočesová 
– Hrunková, dozvěděla se o  tom sice také 
jen týden předem, ale jako zkušená zpěvač-
ka a moderátorka vše zvládla perfektně a její 
znalost prostředí i většiny účinkujících při-
spěla k rodinné atmosféře celého vystoupe-
ní. Ale hlavním vrcholem bylo to, co uvádě-
la, a kdo nepřišel, může litovat. Udělali jsme 
určitě dobře, že jsme k vystupování pozvali 
téměř výhradně hradišťáky, kteří měli mož-
nost ukázat nám, cože se to vlastně v  těch 
kroužcích a organizacích naučili. 

Malí zpěváci a tanečníci

Od začátku nebylo pochyb o tom, kdo vy-
stoupí jako první. „Flétničky z  Hradištka“ 
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romantické skladby na klavír Pavlína Marvano- 
vá a samozřejmě nesměly chybět písničky od 
Jarky. Závěrečné vystoupení mělo i svůj nos- 
talgický podtext. Na  podiu se sešli „herci 
a herečky“, kteří patřili do zlaté éry dramatic-
kého kroužku naší školy pod vedením Lenky  
Kostečkové a  sešli se zřejmě už naposled. 
Představení „Noc na Karlštejně“ bylo nád-
herným vyvrcholením celého odpoledne 
a závěrečné poděkování Lence pro ni muselo 
být hodně dojemným zážitkem. Přestože byla 
jen malá možnost si vše nazkoušet, protože se 
stavba audiotechniky dost protáhla, všichni 
účinkující se předvedli jako profíci a dojem 
z celého odpoledne byl úžasný, teď už je to 
nejtěžší za námi a jdeme si užívat na histo-
rické tržiště, rytířská klání a pomalu se při-
pravovat na večerní koncert Mejdan Bandu 
a v tomto kraji velmi populárních benešov-
ských Keks. 

Rytíři a lidová řemesla

Centrum obce jsme ve spolupráci s místním 
oddělením Policie ČR (ta nám mimochodem 
vyšla ve všech našich výmyslech a opatřeních 
mimořádně vstříc, a tak poděkování míří jak 
k paní náčelnici Kurylové, tak i všem stráž-
níkům, kteří se o naši bezpečnost po celou 
dobu oslav starali) pro auta uzavřeli, a  tak 
mohli dospělí a děti nerušeně pobíhat mezi 
stánky koželuhů, dráteníků, kovářů, od Tur-
ka s medem ke košíkáři, od zmrzliny třeba 
k míchaným alko i nealko nápojům, dát si 
trdelník, langoše, placku nebo steak, mož-
ností bylo hodně a obavy, že u stánků bude 
prázdno už dávno vzaly za své. Při soubo-
jích rytířů se fandilo tak, že přišel i přídavek 
a  v  bojové euforii i  pár skutečných šrámů 
a  modřin na  tělech zbrojnošů. V  průběhu 
odpoledne si stovky lidí prohlédly i výstavu 

o 700leté historii naší obce, která dala pře- 
devším manželům Zahálkovým a Lucce s Pav- 
lem spoustu práce a probíhala v horním patře 
zámečku. Skrz davy lidí na návsi se po páté 
hodině pomalu začala prodírat auta s muzi-
kanty. 

všichni vlnili v rytmu největších hitů kapely 
Keks. Přeplněný parket, který vyrobili naši 
hasiči, prošel zatěžkávací zkouškou a samo-
zřejmě prošel. 

Nezapomenutelná tečka na závěr

Všichni se výborně bavili, ale bohužel konec 
se začal neúprosně blížit. Tak ještě poslední 
dvě písničky a jdeme spát. To by ale byla ško-
da, ještě by to něco chtělo. Co takhle ohňo-
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Večerní koncert

V půl sedmé večer se opět otevřela brána zá-
mecké zahrady a první návštěvníci si začali 
nacházet svá místa u stolů pod stany a slu-
nečníky. Když Jarka s Mejdan Bandem ro-
zehrála první písničku, byla již zahrada sluš-
ně zaplněná a jak je u Jarky a jejích kolegů 
zvykem, za chvíli všechny roztančili. Takže 
když po  deváté museli přepustit své místo 
na podiu Keksákům, byla už atmosféra ve-
čera skvěle rozjetá. Tanečníci sice nechtěli 
Jarku pustit, ale scénář večera byl neúprosný. 
Rychlá výměna nástrojů a za chvilku se už 

stroj? A protože máme v obci přímo specia-
listu na ohňostroje p. Pařízka z Pikovic, bylo 
jasné, že to nebude ohňostroj ledajaký. Snad 
20 minut neustálého vybuchování, světel-
ných efektů a stále nových a nových motivů 
bylo opravdovým důstojným zakončením 
skvělého dne. A největší odměnou pro nás 
všechny byly spokojené úsměvy a nadšení, 
které se zračilo na  tvářích účastníků, kteří 
ještě dlouho do noci dopíjeli zásoby a vyprá-
věli si zážitky.   

Text: LADisLAV VoNDrášek,
 foto: VoJTěcH PAVeLčík
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Tím, že jsem od pana starosty dostal pověře-
ní vést organizační výbor oslav, se pootevřela 
dvířka k pokušení zkusit to. Je pravda, že jsme 
zpočátku nevěděli přesně jak. Prvním kro-
kem byl koncept, ten dávala dohromady Mir-
ka, byl sice všeobecný, ale při podrobnějším 
pročtení se v něm skrývalo velké množství 
akcí schovaných pod názvy výstavy mapující 
historii obce, zapojení organizací, hudební 
léto, 65. výročí osvobození apod. V prosinci 
na posledním adventu jsme skromně před-
stavili plakát a logo a naplánovali si vernisáž 
výstavy fotografií. Naštěstí jsme datum ni-
komu neřekli, takže jsme ho postupně mohli 
libovolně posunout o pár týdnů dozadu. 

Nebude se toho konat málo?

V té době už náš tým opustila z časových dů-
vodů Mirka a začal půlroční zápřah. Na pa-
píře to ale vypadalo hrozně jednoduše, po-
řád jsme si říkali, jestli těch akcí není málo 
– nedbali jsme varování, a když jsme vytiskli 
programy, nebylo cesty zpátky. Akce střídala 
akci, čas letěl a nervozita před hlavními dny 
stoupala. Naštěstí stoupal i zájem lidí, kteří se 
rozhodli s organizací pomáhat, takže od dub-
na probíhaly intenzivní přípravy v koordinaci 
s hasiči, sportovci, myslivci, pracovníky OÚ, 
zastupiteli a dalšími dobrovolníky. Většina 
z nás trávila veškerý popracovní čas vyřizo-

váním, zařizováním, vymýšlením a nakonec 
i operativním měněním již změněného. 

Oslavy byly i noční můrou

Technického zabezpečení se chopil Míla 
Neužil, elektro instalací Jaroslav Svoboda 
a myslím, že si květen a červen 2010 budou 
hodně dlouho pamatovat. Protože na akce 
takového typu, jako jsou pouť a  venkovní 
zábavy, jsme opravdu nebyli zařízeni, vy-

POHLED DO ZÁKULISÍ OSLAV
Je to až neuvěřitelné, ale připadá mi to jako včera, když jsme se s Pavlem Peškem, Mir-
kou Plívovou a Luckou Haškovou sešli, že když už má Hradištko to výročí, pokusíme se 
dát dohromady větší kulturní a společenskou akci, aby to za něco stálo. 

tvářelo se celé zázemí za pochodu a leckdy 
i v hodině dvanácté, ne-li po dvanácté. Ale 
zvládli to na jedničku. No a někteří z nás si 
zkrátili dobu spánku na nezbytné minimum, 
Lucka psala po nocích sborník, protože přes 
den spolu se Zahálkovými sháněla materiál 
na výstavu o historii obce, já ve spaní orga-
nizoval rytíře, zvukaře, vystoupení, catering, 
stánky, stany a především ploty a krycí desky 
na trávník hřiště. Po krátkodobém vítězném 
pocitu ze záchrany školky a přesunu koncertu 
do areálu fotbalového hřiště, které je na větší 
počty diváků zvyklé, jsem ve svých předsta-
vách stále viděl černější a černější itinerář dne 
poté, kdy sundáme kryt z trávníku a…

13. prosince ZAHÁJENÍ roku oslav
13. února VERNISÁŽ výstavy fotografií „Hradištko v proměnách času“
14. února – 27. března VÝSTAVA fotografií „Hradištko v proměnách času“

6. března BESEDA s Vojtěchem Pavelčíkem, autorem knihy 
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou

13. března ŠIBŘINKY 2010
25. března BESEDA S Františkem Řečínským, autorem knížek pro děti
27. března ZÁJEZD do Flossenbürgu
9. dubna VERNISÁŽ výstavy obrazů Miroslava Maška
10. dubna – 15. května VÝSTAVA obrazů Miroslava Maška
30. dubna pálení ČARODĚJNIC na Ovčičkách
8. května MOTOKROS na Slapech

8. května BESEDA s Marií Tykalovou a Václavem Šmerákem 
o období 2. světové války

9. května PIETNÍ AKT u křížku a slavnostní odhalení pamětní desky 
v místě koncentračního tábora

15. května SETKÁNÍ POD MEDNÍKEM aneb Country v Pikovicích
29. května DĚTSKÝ DEN na fotbalovém hřišti
30. května VERNISÁŽ výstavy „HRADIŠTKO 1310 – 2010“
31. května – 3. července VÝSTAVA „HRADIŠTKO 1310 – 2010“
5. června MYSLIVECKÝ DEN aneb Poznáváme přírodu

12. června HASIČSKÝ DEN – soutěže, POUŤ a zábava pod hvězdami 
s Moravankou

18. června BESÍDKA mateřské a základní školy v zámecké zahradě

19. června HLAVNÍ DEN – průvod, jarmark, kulturní program, 
historický šerm, večerní koncert MEJDAN BAND a KEKS

26. června SPORTOVNÍ DEN aneb historie a současnost hradištského fotbalu

Všechno je jinak, 
ale všechno dobře dopadne.

Vysvobodila mě až Moravanka, zahrada 
u  hasičárny bude určitě skvělá i  na  hlavní 
den oslav a snad zvládneme i změnu místa 
konání rozhlásit mezi lidmi. Bylo to opravdu 
hektické pondělí a úterý, vše se tisklo zno-
vu, průvod půjde opačně, policie bude stát 
jinde, pořadatelé budou hlídat úplně jinde 
a něco jiného a stánky s občerstvením, sta-
ny, historické tržiště, koně, podium, všem 
je třeba oznámit dobrou zprávu, že akce je 
stále na Hradištku. Jinak ale nic z původně 
domluveného neplatí. Kupodivu to všichni 
vzali velmi flexibilně a ani nechtěli znát po-
drobnosti, prý se domluvíme přímo na místě. 
V té době jsem se po dlouhé době začal těšit. 
Podrobnosti z hlavního dne oslav a sportov-
ního dne, který celý rok oslav zakončil, na-
jdete v jiné části tohoto čísla. Takže snad jen 
malá rekapitulace, cože se to na Hradištku 
za půl roku událo a s tím zároveň poděkování 
všem, kteří jakoukoliv formou pomohli, pro-
tože jmenovat všechny nejde jednak proto, že 
Vás bylo hodně, jednak proto, že bych na ně-
koho mohl zapomenout, a to bych opravdu 
nerad.

Text: LADisLAV VoNDrášek,
foto: VoJTěcH PAVeLčík

{ OsLAvy 700 LET HRADIšTkA }
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OfICIÁLNÍ OSLAVY 
ukončil sportovní den na hřišti

Všechno má svůj konec a stejně tak i půlrok oslav 700 let naší obce. V sobotu 26. června 
se na hřišti sešli příznivci hradištského fotbalu v očekávání příjemně stráveného dne při 
zápasech všech kategorií našich fotbalistů. 

Ráno jsme postavili stany zapůjčené p. Bažilem, připravili jsme kabiny, gril, hřiště, mikrofony, 
stánky na focení a čekali, kolik hráčů a diváků má ještě náladu pokračovat v oslavách. O ty 
nejmenší jsme strach neměli, ale už během zápasů dětí se začali na hřišti scházet diváci, stany 
se postupně zaplnily a  hlavně, bylo nádherné počasí a  nic nenasvědčovalo tomu, že by se 
na tom mělo něco během dne změnit. Hráči mladší a starší přípravky nastoupili v dopoled-
ních hodinách proti mužstvům Jílového (hráče Bohemians v týdnu zdecimovaly neštovice) 
a  Podolí. Přes velkou snahu obě naše mužstva prohrála, ale soupeři byli opravdu výborní 
a taky o trošku starší než naši hráči. Náladu všem zvedl gól Vojty Hušbauera v posledních 
minutách zápasu. 
Ze zápasu starých gard jsme měli největší obavu, ale nakonec se sjelo více než 30 bývalých 
hráčů Hradištka, kteří vytvořili dvě mužstva pod vedením K. Švédy, J. Langa a L. Volešáka. 
Konečný výsledek 5:5 odpovídal i průběhu hry, nekompromisní útočná bitva, ve které nikdo 
nechtěl prohrát. V zápase žáků porazil hradištský výběr celek Střešovic 1:0 brankou Vendy 
Haška. V tu dobu se už mezi diváky objevily i známé tváře českého fotbalu, Matěj Vydra, 
Bořek Dočkal, Lukáš Vácha, Láďa Volešák a Štěpán Kučera, kteří se po zápase žáků neúnavně 
fotili s fanoušky a pak podepisovali spoustu fotografií. Poslední zápas sehrálo naše A mužstvo 
proti ligovému výběru doplněnému o hráče, kteří se díky nižšímu věku nevešli do nominace 
starých gard. Byly k vidění krásné akce a hodně gólů, kterým tleskala téměř zaplněná tribuna. 
Večer se dlouho sedělo, grilovalo a zpívalo při kytaře Jindry Kneisla. Byla to další z vydařených 
akcí hradištských oslav, bohužel úplně poslední. Všem lidem nejen z Hradištka patří obrovský 
dík za skvělou atmosféru, kterou svojí účastí na jednotlivých akcích vytvořili a všem pomoc-
níkům děkujeme za neuvěřitelnou obětavost a vstřícnost. 

Text: LADisLAV VoNDrášek

Pro nás to nebyl jen den, nýbrž celý prodlou-
žený víkend. Již v pátek dopoledne k nám do-
razili přátelé z belgického hasičského sboru 
z Essenu. Měli jsme pro ně připravený bohatý 
program. V pátek odpoledne jsme byli navští-
vit štěchovickou vodní elektrárnu a poté nás 
čekala prohlídka zámku v Mníšku pod Brdy. 
Sobotní dopoledne probíhal Hasičský den 
na hřišti TJ Slovan Hradištko. Před soutěží 
dospělých nám předvedli perfektně nazkou-
šenou scénku mladí hasiči. Vlastní soutěž 
byl vlastně hasičský sranda útok, kterého 

OSLAVY POD TAKTOVKOU HASIČŮ
Hasičský den, konaný u příležitosti 700 let od první písemné zmínky o obci Hradištko, 
proběhl 12. června. Při oslavách samozřejmě nechyběli hasiči z belgického Essenu.

se zúčastnili muži a ženy z okolních sborů 
a také náš spřátelený sbor z Vysokého Újezda. 
Pohody a legrace jsme si užili všichni dost. 
Na  závěr si děti mohly vyzkoušet stříkání 
z hasičských hadic, a jelikož nám přálo i po-
časí, děti se postříkaly mezi sebou navzájem. 
Odpoledne jsme zašli na houpačky, kolotoče 
a střelnici na náves, ale také jsme si zajeli pro-
hlédnout muzeum motocyklů v nedalekých 
Netvořících. Večer nás čekal hřeb dne, a to 
taneční zábava pod širým nebem u hasičské 
zbrojnice, které jsme se ujali jako pořadatelé. 

K tanci a poslechu hrála známá dechová ka-
pela MORAVANKA.
Nedělní dopoledne jsme si společně s hasiči 
z belgického Essenu vyjeli do Prahy na ex-
kurzi po Národním divadle, kde jsme mohli 
vidět věci a dostat se do prostor, kam se di-
vadelní divák nedostane. Kromě kulisárny, 
prezidentského lože a  prezidentského sa-
lonku jsme si mimo jiné mohli prohlédnout 
Prahu ze střechy Národního divadla. Od-
poledne jsme zavítali do vojenského muzea 
v Lešanech. Kromě prohlídky muzea, která 
je mimochodem opravdu bohatá, jsme také 
měli možnost svést se v pásovém transporté-
ru z padesátých let.    

Text: MiLAN BuriAN

{ OsLAvy 700 LET HRADIšTkA }
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!
„všichni byli syčáci, nejen 
němci, ale i Češi. na Hradištku 
nás hlídali čeští četníci. měli 
jsme hrozný hlad a oni před 

námi klidně jedli salám.“

Vzpomínky z hradištského vězení

  V jakém období vás zastihla fašistická oku-
pace a jak vám změnila život?

V  roce 1940 jsem nastoupil u  soukromé 
firmy v Karlíně, měl jsem obchodní školu. 
Odtud jsem odešel a v roce 1942 mě totálně 
nasadili do Škodových závodů.

  co jste tam dělal a co vám z té doby utkvě-
lo v paměti?

Čekal jsem, že mě dají pracovat ke stroji, ale 
oni ze mě natruc udělali pomocného děl-
níka. Od dětství jsem byl z domova zvyklý 
pracovat, naši měli hospodářství. Musel jsem 
vykládat vagon koksu, ale vidlemi se to ne-
dalo napíchnout, takže jsem to musel házet 
rukama. Ale neměl jsem žádné rukavice. 
Taky jsem dělal v kotelně. Tam stály velké 
popelníky, které jsem musel vynášet. A někdy 
jsem přišel na směnu a on byl plný. Pracovník 
přede mnou ho nevyprázdnil. Ale za jednu 
směnu jsem sotva stačil vynést to svoje, na-
tož popel nahromaděný za předešlou směnu. 
Byla to hrozná práce, strašný smrad z kouře. 
Nechtěli mě přeložit na jinou práci, tak jsem 
tam přestal chodit. Dlouho jsem se ale doma 

nezdržel, neboť pro mne přišel četník pan 
Valenta, aby mne odvedl na gestapo. To už 
bylo v roce 1943.

  Jak jste se dostal do pracovního tábora na
hradištku?

Na gestapu v Petschkově paláci mne vyšetřo-
val gestapák a měl jsem tlumočníka. Odpoví-
dal jsem, že pracovat chci, ale v zemědělství. 
Po vyšetření zavolali na českou kriminálku, 
aby si mě odvedli. Přišel pro mě malý kri-
minalista a vedl mě přes Václavské náměstí 
do Bartolomějské ulice na policii. Tomu bych 
lehko utekl, bylo tam plno lidí, ale myslel 

cím tábora – nechali klusat, mezi tím jsme 
lehali k zemi a honil nás německý ovčák. Po-
vely byly v německém jazyce. Ubytovali nás 
v dřevěných domech – „teskobarácích“, kde 
jsme spali na  holých prknech bez slamní- 
ků. Deku jsme měli jen jednu, takže jsme 
spali oblečení. Deka byl starý vojenský hadr 
obarvený na černo, to nic nebylo. V zimě tam 
tak profukovalo, že nám to tu deku zvedalo. 
No, byli jsme mladí, tak jsme něco vydrželi.

  Jaký zde panoval režim?
Program byl asi takový: ráno byla rozcvička, 
takže se běhalo kolem baráků. Potom jsme 
vypili černou kávu a  snědli kousek chleba. 
V  poledne byla čistá polévka a  večer něco 
k  večeři, když byly brambory, tak jsme je 
snědli i se šlupkami. Lehko jsme dostali úpla-
vici, ale žádné léky tu neexistovali. Na Hra-
dištku jsme viděli někde králíkárnu a  u  ní 
tvrdý chleba pro králíky. Měli jsme takový 

Když jsme v květnu odhalovali v místě, kde stával koncentrační 
tábor, pamětní desku, malá poznámka v Mf Dnes nám pomohla 
navázat kontakt s někým, kdo si peklo tábora prožil na vlastní 
kůži. JAROMÍR SCHÜTZ přijal naše pozvání a přijel do místa, kde 
zažil jedno z nejhorších období svého života.

jsem na to, že za mě by to odnesli rodiče. Za-
vřeli mě na policii v Bartolomějské ulici a asi 
za týden nás všechny odvezli vlakem z Wil-
sonova nádraží do Pikovic. V Pikovicích jsme 
přešli most a policie nás vedla na Hradištko, 
které už měly zabrané jednotky SS, do pra-
covně-výchovného tábora. 

  co se dělo v táboře po vašem příchodu?
Předali nás protektorátním četníkům, kte-
ří měli službu. Byli jsme ostříháni dohola, 
oblékli nás do starých vojenských uniforem 
obarvených na černo. Přijetí na Hradištku 
bylo takové, že nás před SS manem – vedou-

hlad, že jsme ten chleba ukradli. Pracovali 
jsme hodně hodin, tak na nás fasovali víc po- 
travin, ale nedostali jsme ani to základní. 
V dodávkách byly i cukrovinky, ale ty jsme 
v životě neviděli. To si četníci odtáhli domů. 

 Jak to bylo s hygienou? měli jste se kde umýt?
Umýt jedině studenou vodou. Teplou ne. 
Nejhorší byli šatní vši. To jde na nervy. Pořád 
to po nás lezlo, nekousalo, to ne, ale pořád 
lezlo. Vyměnili jsme si prádlo za čisté a bylo 
to to samé. Jendou udělali odvšivovací akci 
– studenou vodou. To k ničemu nevedlo, to 
bylo jen k smíchu.
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  Jak jste byl na hradištku dlouho?
Pět měsíců, od srpna do prosince. Ale na léto 
nás poslali do  Krhanic, kde byla pobočka 
Hradištka, ubytování bylo v bývalém hostin-
ci. Z Krhanic jsme docházeli do Lešan přes 
Sázavu, kde jsme stavěli střelnici. Mimo jiné 
jsme docházeli do Prosečnice, kde jsme pra-
covali s krumpáčem a lopatou. V té době bylo 
na slunci čtyřicetistupňové vedro, k pití byla 
jen čistá voda. Mně se udělalo na pracovišti ze 
slunce zle, tak jsem odešel do lesa, kde jsem 
si lehnul. Za to jsem obdržel výprask pendre-

! 
„na Hradištku jsme viděli 
někde králíkárnu a u ní tvrdý 
chleba pro králíky. měli jsme 
takový hlad, že jsme ten  

chleba ukradli.“

Jaromír Schütz se narodil 
9. 11. 1924. Vyrostl v zemědělském 
prostředí. Po studiích na obchodní 
škole nastoupil k firmě J. Půhonný 

a spol., která vyráběla kontrolní 
pokladny. Za německé okupace byl 

totálně nasazen ve Škodových 
závodech jako pomocný dělník. 

Za to, že odmítl dělat podřadné práce, 
byl odsouzen na pět měsíců pobytu 

v pracovně-výchovném táboře na 
Hradištku. Po propuštění byl jedenáct 
měsíců totálně nasazený v Německu. 

Po návratu domů se znovu vrátil 
do firmy J. Půhonný a spol.

Vzpomínky z hradištského vězení

  Jaké práce jste vykonávali?
Pracovali jsme na  silnicích, bourali jsme 
chaty a  také jsme kopali ve  skále. Tam se 
povídalo, že tam jednoho vězně zabili. Pak 
postupovala východní fronta a Němci potře-

kem deset ran, takže jsem týden ležel na břiše.
Počátkem měsíce prosince se pracovní tábor 
stěhoval do  Dolních Břežan. My jsme byli 
jedni z posledních, protože jsme museli na-
ložit povoz se senem. V Dolních Břežanech 
jsme byli ubytováni ve stodole. Bylo tam dost 
myší, které nám okusovali chleba, takže jsme 
ho rádi snědli večer a ráno byla jen černá špí-
na (káva). Latríny byly v objektu na dvoře. 
Ale později se stodola zamykala, takže se 
muselo chodit na WC do sudu.

  měl jste za tu dobu nějaké vážnější zdra-
votní problémy?

Když nás na podzim převeleli do Hradištka, 
onemocněl jsem s  levou nohou. Měl jsem  
otevřenou ránu na  lýtku. Dostal jsem se 
na marodku, kde jsem ležel. Přišel tam na 
kontrolu velitel, to se muselo ležet v pozoru, 
a konstatoval, že jsem simulant. Doktor mi 
říkal: „Tys měl štěstí, to by ti za chvíli ufikli 
nohu.“

  Vzpomenete si na nějaká jména spoluvěz-
ňů či dozorců?

To jsem zapomněl. Jen o jednom vím, že byl 
z Votic a my jsme mu říkali „táta“, poněvadž 
to byl takový náš táta. Jednou jsem měl v Kr-
hanicích dostat 25 ran výprasku. On měl 
zrovna službu. Dostal jsem deset ran a on řekl 
„dost“. Všichni byli syčáci, nejen Němci, ale 

i Češi. Na Hradištku nás hlídali čeští četníci. 
Měli jsme hrozný hlad a oni před námi klidně 
jedli salám. To víte, jak to vypadá, když máte 

bovali vězně umístit v táborech na západě. 
Pracovní tábor jsme tedy připravovali pro 
politické vězně. Museli jsme zesilovat plo- 
ty z ostnatého drátu natřikrát. Pak jsme ty 
vězně, kteří přišli po nás, viděli. Měli pruho-
vané obleky a čísla a vlaječky podle národ-
nosti. My jsme měli hlad, ale oni ještě větší. 
Když jsme šli po tom place, kde stáli a hlídal  
je jeden ozbrojený německý voják, položili  
jsme jim kousky chleba na zem, aby to ten  
voják neviděl, a očima jsme jim dávali zna-
mení.

hlad a on si sedne před vámi do stínu a  jí. 
Dejte mi pokoj.
  co vaše rodina? měla o vás nějaké zprá-

vy? Jak dlouho jste se neviděli?
Viděli jsme se akorát jednou v Krhanicích, 
když za mnou přijela máma, teta a sestřeni-
ce, ale to jsme byli jenom v okně. Dopisy šly 
všechny přes kontrolu, takže člověk nemohl 
napsat, co chtěl. Význam to mělo jen v tom, 
že rodiče věděli, kde jsem.

  kdy jste se konečně dostal domů?
Počátkem ledna 1944 jsem byl propuštěn. Ale 
hned v únoru jsem byl transportován do Ně-
mecka do jedné průmyslové oblasti. Tam jsem 
pracoval až do prosince. Zažili jsme tam dva 
nálety. 

  měli jste strach?
Strach? My jsme byli mladí…

  dostávali jste za tu práci nějaké peníze?
Nedostávali. Až po válce byl zřízen Česko-
německý fond budoucnosti a ten mi vypla-
til asi 70 000 Kč. Pak jsem ještě žádal o od-
škodné za těch pět měsíců na Hradištku, ale 
žádost mi zamítli a napsali: „Doložte, že jste 
byl tetovaný.“ Ještě abychom byli tetovaní! To 
byli jenom vězni z koncentráku.

Text a foto: Lucie HAškoVá
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KANDIDUJÍCÍ STRANY 
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 

konaných ve dnech 15. a 16. října 2010
HRADIŠTKO – MODERNÍ EVROPSKÁ OBEC

kandidát navrhující 
strana

Politická 
příslušnost Povolání bydlištěpoř. 

číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Zothová Marie Mgr. 61 NK BEZPP projektový manažer Hradištko
2 Branný Jiří 42 NK BEZPP podnikatel Hradištko
3 Rodová Jana 35 NK BEZPP kuchařka Hradištko
4 Pešan Zdeněk 61 NK BEZPP opravář zemědělských strojů Pikovice
5 Matoušková Margita 65 NK BEZPP úřednice Hradištko
6 Bílý Pavel 41 NK BEZPP technik – konstruktér Hradištko
7 Tůma Oldřich 53 NK BEZPP soukromý dopravce Hradištko
8 Stibůrek Josef 52 NK BEZPP automechanik Hradištko
9 Marková Jitka 35 NK BEZPP bankovní úředník Hradištko

10 Matoušová Václava 44 NK BEZPP účetní Hradištko
11 Tesařík Tomáš 32 NK BEZPP výtvarník Pikovice

HRADIŠTKO 2010
kandidát navrhující 

strana
Politická 

příslušnost Povolání bydlištěpoř. 
číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Vondrášek Ladislav Ing. 43 NK ODS odborný pracovník Hradištko
2 Pešek Pavel 44 NK BEZPP inspektor provozu vod. elektr. Brunšov
3 Vlk Petr Ing. 48 NK BEZPP ředitel společnosti Pikovice
4 Jarůšková Jarmila PaedDr. 54 NK BEZPP ředitelka MŠ Hradištko
5 Pipota Tomáš 32 NK BEZPP ekonom Hradištko
6 Hašková Lucie 27 NK BEZPP mateřská dovolená Hradištko
7 Rádl Radovan Mgr. 46 NK ODS prokurista společnosti Pikovice
8 Zavadil Jiří Ing. 40 NK BEZPP ředitel společnosti Brunšov
9 Buriánek Václav Ing. 32 NK BEZPP auditor Hradištko

10 Šmíd Miloš Ing. 41 NK BEZPP vedoucí servisu Hradištko
11 Burian Milan Ing. 39 NK BEZPP technik Brunšov

SNK ROZVOJ OBCE HRADIŠTKO
kandidát navrhující 

strana
Politická 

příslušnost Povolání bydlištěpoř. 
číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Neužil Miloš 46 NK BEZPP podnikatel Rajchardov
2 Drahoš Vladimír 58 NK BEZPP podnikatel Pikovice
3 Kulendík Marcel Mgr. 41 NK BEZPP ředitel celní správy Pikovice
4 Řepa Pavel 60 NK BEZPP zedník, obkladač Hradištko
5 Klus Lubomír 43 NK BEZPP podnikatel Pikovice
6 Nožičková Ivana 46 NK BEZPP zdravotní sestra Hradištko
7 Buriánek Václav Ing. 54 NK BEZPP podnikatel Hradištko
8 Chadima Libor 37 NK BEZPP instalatér Brunšov
9 Spilka Jan 52 NK BEZPP podnikatel Brunšov

10 Svoboda Jaroslav 60 NK BEZPP elektrikář Brunšov
11 Hykyš Ondřej 32 NK BEZPP řidič Hradištko
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JAK JSME VOLILI V KVĚTNU
Přehled výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 28. a 29. května 2010.

Politická strana
Počet hlasů

hradištko Pikovice brunšov celkem
ODS 173 91 48 312
TOP 09 135 48 52 235
ČSSD 82 21 34 137
Věci veřejné 66 27 15 108
KSČM 52 7 9 68
Suverenita – Blok J. Bobošíkové 22 7 4 33
Strana zelených 10 14 5 29
Zemanovci 18 0 7 25
KDU-ČSL 4 4 4 12
Česká pirátská strana 9 2 0 11
Dělnická strana sociál. spravedlnosti 1 3 0 4
Volte Pravý Blok 1 1 1 3
Koruna Česká 2 0 0 2
Strana svobodných občanů 1 1 0 2
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 1 0 0 1
Strana Občané CZ 1 0 0 1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
kandidát navrhující 

strana
Politická 

příslušnost Povolání bydlištěpoř. 
číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Merta Antonín 71 "STAN" BEZPP jednatel firmy Hradištko
2 Branný Antonín Ing. 60 "STAN" BEZPP podnikatel Hradištko
3 Vnouček Jaroslav 61 "STAN" BEZPP invalidní důchodce Hradištko
4 Hoznourek Tomáš 32 "STAN" BEZPP projektant Hradištko
5 Šindler Rudolf 61 "STAN" BEZPP tiskař Hradištko
6 Dalibaba Bohumil 52 "STAN" BEZPP instalatér Pikovice
7 Kurylová Alena Mgr. Bc. 37 "STAN" BEZPP státní zaměstnanec Brunšov
8 Varcaba Stanislav 63 "STAN" BEZPP stavební technik Hradištko
9 Pšenička Pavel 66 "STAN" BEZPP stavební podnikatel Brunšov

10 Augusta Petr 67 "STAN" BEZPP důchodce Hradištko
11 Merfait Ladislav Ing. 64 "STAN" BEZPP podnikatel Hradištko

TOP 09
kandidát navrhující 

strana
Politická 

příslušnost Povolání bydlištěpoř. 
číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Šrámek Stanislav Ing. MBA 52 TOP 09 TOP 09 manažer Pikovice
2 Plívová Miroslava Mgr. 35 TOP 09 BEZPP speciální pedagog Hradištko
3 Hradilová Hana Mgr. 39 TOP 09 BEZPP bioložka Hradištko
4 Suski David Ing. 40 TOP 09 BEZPP daňový poradce Hradištko
5 Šafránková – Bejkovská Markéta Mgr. 34 TOP 09 BEZPP projektová manažerka v nez.or. Hradištko
6 Doležal Petr Ing. arch. 56 TOP 09 BEZPP architekt Hradištko
7 Kostečková Lenka Mgr. 43 TOP 09 BEZPP učitelka Hradištko
8 Fečo Stanislav Ing. 63 TOP 09 BEZPP tajemník MěÚ Brunšov
9 Jiráková Marie 27 TOP 09 BEZPP v domácnosti Hradištko

10 Šafránek Roman Mgr. 35 TOP 09 BEZPP advokát Hradištko
11 Pospíšilová Jana 62 TOP 09 BEZPP v domácnosti Hradištko
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VLADIMÍR DRAHOŠ
Odpovědi nedodal.

PaedDr. JARMILA JARŮŠKOVÁ

1. Moje představy nebyly po  předchozím 
volebním období nijak veliké. Hlavní cíl byl 
pomoci při zajištění nezbytně nutných úkonů 
pro chod obce a to i jen tím, že se zúčastním 
veřejných zasedání, kde se schvalují. Dále jsem 
chtěla využít v oblasti školství svých bohatých 
zkušeností z práce ředitelky mateřské školy. 
Podporovat možnosti čerpání z evropských 
fondů prostřednictvím dotací pro zlepšení 
úrovně školství, ale i ostatních oblastí.

2. Chtěla jsem, aby vše, co se udělá, schválí 
a vybuduje, sloužilo většině obyvatel v obci.

3. Nemohu říci, že jde o moje plány, ale naše 
plány. V zastupitelstvu nelze pracovat samo-
statně, je nutné vědět, že i ostatní mají stej-
ný zájem, názor ve prospěch celé obce. Co 
se podařilo nebo z čeho mám radost – že se 
vypracovaly podklady k žádostem na dotace 
do škol. Dále pak z obnovy obřadní síně, kde 
probíhá řada sňatků, vítání našich malých 
občánků a dalších akcí.

4. Připravit širokou základnu projektů k žá-
dostem o dotace, dnes je to hlavní zdroj fi-
nancí, bez kterých se nic nevybuduje. Pro 
lepší soudržnost obyvatelstva navázat na to 
nejlepší z oslav obce v letošním roce a vytvo-
řit z toho tradici.

ANTONÍN MERTA

1 a 2. Po mých předchozích zkušenostech jsem 
žádné zvláštní představy neměl, chtěl jsem 
především pokračovat v práci, která mě baví.

3. Podařilo se vybudovat 162 nových vodo-
vodních přípojek, díky čemuž obec vyinka-
sovala více jak 5,5 mil. Kč, zároveň proběhly 
rekonstrukce řady stávajících vodovodních 
řadů. Byla opravena místní komunikace v Pi-
kovicích, vybudovala se první etapa chodní-
ku mezi Brunšovem a Rajchardovem, druhá 
etapa byla zahájena. Proběhla výměna oken 
ve škole i školce, budova MŠ byla navíc za-

{ vOLby }

JAK PRACOVALI NAŠI ZASTUPITELÉ?
Před čtyřmi lety jste se na stránkách Zpravodaje mohli dočíst o tom, jaké plány mají naši nově zvolení zastu-
pitelé, jaký program chystají jednotlivé výbory a komise. Zajímalo nás, jaký je rozdíl mezi jejich tehdejšími 
představami a dnešní realitou, a proto jsme jednomu po druhém položili následující otázky:

1. S jakými představami jste vstupoval(a) do minulých komunálních voleb? 
2. Čeho jste chtěl(a) jako zastupitel dosáhnout? 
3. Co z vašich plánů se vám podařilo prosadit a realizovat a co nikoli? 
4. V jakých aktivitách by mělo navázat nově zvolené zastupitelstvo na čin-
nost končícího zastupitelstva?

(Pozn. red.: Odpovědi zastupitelů jsou řazeny abecedně.)

teplena. Byla opravena část zámecké zdi. To 
je jen neúplný seznam toho nejdůležitějšího, 
co se podařilo zrealizovat. Je důležité podo-
tknout, že se na řadu těchto projektů poda-
řilo získat dotace, např. na  opravu komu- 
nikace v Pikovicích nebo na zateplení školky 
a výměnu oken. Obec získala dotace i na pro-
jekty, které teprve budou zahájeny, a  to je 
vodovod v Pikovicích, rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení či obnova zeleně. Nepodařilo se 
získat dotaci na přístavbu základní školy. A ne- 
podařilo se skloubit souběžnou výstavbu vo-
dovodní i kanalizační infrastruktury v Piko-
vicích. Vzhledem k finanční náročnosti (více 
jak 110 mil. Kč) bylo nutné tyto dva projekty 
oddělit a zatím realizovat pouze vodovod.

4. Především by mělo pokračovat v realizaci 
připravených projektů a zdárnému dokonče-
ní toho, co je právě realizováno.

MILOŠ NEUŽIL

1. Vylepšit vztah mezi obecním úřadem a ob-
čany.

2. Uznání od občanů, že práce a čas měl smysl.

3. Podařila se zrealizovat rekonstrukce velké 
části vodovodní sítě po celé obci, také výstav-
ba nových vodovodních řadů a tím možnost 
napojení nových odběrných míst na veřejný 
vodovod. Jsem také rád, že se podařila usku-
tečnit výstavba části chodníku Hradištko 
– Brunšov. Nepodařila se dořešit otázka ka-
nalizace. Vzhledem k celkové výši nákladů 
na realizaci projektu by to znamenalo příliš 
velké zadlužení obce na několik let.

4. Pokračovat v nastavených plánech a pro-
jektech a zajistit jejich dokončení.   

PAVEL PEŠEK

1. Do voleb jsem vstupoval s předsevzetím, že 
budu prosazovat zlepšení podmínek ke kaž-
dodennímu životu obyvatel nejen na Brun-
šově.

2. Prosadit zahájení stavby naplánované-
ho chodníku z Brunšova až do Hradištka, 

změnit zásadně systém veřejného osvětle-
ní v  celé obci, zpomalit dopravu na  hlav-
ní silnici a  zlepšit informovanost o  dění 
na obecním úřadu. V zimních měsících je 
pro obyvatele horní části Brunšova důležitá 
dopravní obslužnost a sjízdnost komunika-
cí. To vše se úplně nebo částečně podařilo 
splnit či zlepšit.     

3. S  pomocí ostatních zastupitelů se nám 
podařilo realizovat první nejjednodušší část 
chodníku, veřejné osvětlení prošlo energetic-
kým auditem (stejně jako školka a škola), ko-
nalo se výběrové řízení na provedení celkové 
rekonstrukce a modernizace veřejného osvět-
lení. Na tuto zimu již budeme mít nejmoder-
nější osvětlení z okolních obcí. Dopravu se 
částečně podařilo zklidnit dvojicí radarů. 
Zpravodaj pravidelně vychází a snad dosta-
tečně informuje o  dění i  o  společenských 
událostech v obci. Velkou radost mi udělalo 
množství zapůjčených historických fotografií 
a materiálů vystavených v nově otevřených 
místnostech na zámku u příležitosti výstavy 
k 700. výročí naší obce. Velký zájem všech 
i  o  další pořádané kulturní akce (výstava 
obrazů, zájezd do Německa, pouť, koncerty) 
ukazuje, že je třeba věnovat se společenským 
akcím i v budoucnu. Nejpalčivější je však pro 
všechny občany otázka kanalizace v celé obci 
a ani v  tomto uplynulém volebním období 
se bohužel nepodařilo zahájit stavbu, neboť 
finanční náročnost je díky rozloze a podlo- 
ží značná a bez dotační podpory takřka ne-
možná.

4. Velice se osvědčila týmová spolupráce 
na  dílčích akcích. Tvorba projektů do  bu-
doucna se vyplatila při získání několika  
dotací a  spolupráce s  Místní akční skupi- 
nou (MAS) Brdy Vltava pomáhá s  pro- 
pagací našeho regionu nejen pro turisti-
ku v celostátním měřítku. Je to velká šance  
pro malé a střední podnikatele. Nové zastu- 
pitelstvo by se mělo nadále snažit ukončit 
vleklý spor s Královskou kanonií premon-
strátů o  pozemky a  nemovitosti na  Hra- 
dištku, aby se mohl opravit zámeček a jeho 
okolí.

TOMÁŠ PIPOTA

1. Moje představy byly růžovější. Realita pa-
pírování a státní byrokracie je často ubíjejí-
cí. Vše dlouho trvá a táhne se. Hlavně jsem 
předpokládal, že dohoda 11členného zastupi-
telstva, co naše obec potřebuje, bude jasnou 
a  jednoduchou věcí. Mýlil jsem se. Přesto 
beru věci obecní jako svůj koníček 
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2. Z počátku volebního období jsem se po-
stupně a pomaleji orientoval (to čeká všech-
ny nové zastupitele). Díky své profesi jsem 
se usadil ve finančním výboru, tím jsem se 
pak dotýkal všech oblastí. Chtěl jsem, aby se 
zlepšily a posunuly všechny věci, co nás trápí 
– veřejné osvětlení, komunikace a chodníky, 
vodovod a kanalizace, kapacita MŠ a ZŠ, od-
padové hospodářství, územní plán, rozvoj 
a údržba obce. Z vlastních prostředků nemů-
že obec vše „uživit“, chtěl jsem tak především 
dosáhnout lepšího využívání dotací.

3. Za svůj úspěch považuji vyrovnaný rozpo-
čet, obec Hradištko nežije na dluh (v přípa-
dě realizace větších projektů a investicí nás 
ovšem zadlužení - úvěr nemine). Za sebe se 
mi nepodařilo dotáhnout pojmenování ulic 
na Brunšově, Hradištku a Rajchardově.

4. Zvládnout rozšíření kapacity + rekonstrukce
základní a mateřské školy s důrazem na co nej- 
nižší budoucí provozní náklady. Realizovat vo-
dovod Pikovice. Dokončit chodník Hradištko 
– Brunšov. Co nejvíce pracovat na projektu ka-
nalizace a posunout ho dál. K tomu moje osob- 
ní poznámka, pokud nebude zastupitelstvo 
pracovat ve shodě, budou takové velké pro-
jekty vždy špatně realizovatelné a těžkopádné.  

Mgr. MIROSLAVA PLÍVOVÁ

1. S poměrně naivní představou, že se podaří 
určité věci změnit (zejména v oblasti priorit 
obce a způsobu jejího řízení). 

2. Především jsem chtěla prolomit určitou 
komunikační bariéru: obnovit Zpravodaj, 
zlepšit komunikaci prostřednictvím inter-
netu. Což se obojí podařilo. Ale zajímaly mě 
projekty i dalších oblastí. 

3. Kromě obnovy Zpravodaje a rekonstrukce 
webových stránek se podařilo významným způ- 
sobem revitalizovat místní knihovnu. Podařilo 
se také rozhýbat některé další projekty: mo-
dernizace hřiště v areálu MŠ, realizace tří roč- 
níků Hradištského adventu. Nesmím zapo- 
menout ani na oslavy 700. výročí první písem- 
né zmínky o obci Hradištko, které jsem sice 
organizačně nerealizovala, ale stála jsem u zro- 
du tohoto projektu, navrhla jsem ho zařadit do 
Strategického plánu obce a vymyslela jsem řa- 
du konkrétních aktivit. I když v konečné po-
době se mi ne vše z oslav zcela líbilo, bylo zají- 
mavé pozorovat, jak s mými představami na-
ložili jiní...

4. Především je třeba pokračovat v dlouho-
dobých a  rozdělaných projektech: obnova 
centra obce, odkanalizování jednotlivých 
částí obce, budování vodovodního řádu 
apod. Dále je třeba seřadit projekty čekající 
na realizaci podle priorit. Nepochybně vel-
kou prioritou je v současné době urychlené 
řešení situace nedostačující kapacity školy. 

PAVEL ŘEPA
Nepodařilo se nám ho zastihnout.

Ing. PETR VLK

1. Byl jsem opakovaně zvolen, a  tak jsem 
do  dalšího volebního období vstupoval se 
znalostí, co se připravuje a  co je plánová-
no. Nebyla to představa.

2. Chtěl jsem svým rozhodováním přispět 
k zvýšení přitažlivosti obce pro všechny vě-
kové kategorie občanů. Podpořit rozložení 
finančních zdrojů způsobem odpovídajícím 
daným podmínkám, např. na školství, čin-
nost spolků, dopravní obslužnost, údržbu… 
(pořadí je nahodilé a neúplné) a tím vytvořit 
předpoklad k zvyšování počtu trvale žijících 
obyvatel.

3. Nevnímám práci v zastupitelstvu jako pro-
sazení určitého plánu. Je to kolektivní práce, 
při které je nutné vytvořit tým, který tomu 
dá směr.

3. Díky podpoře spolků a organizaci různých 
akcí se podařilo vytáhnout hodně dětí od po-
čítačů k pohybu na čerstvém vzduchu, veliký 
ohlas měla i organizace oslav 700 let, které 
sice stály hodně času a úsilí, ale přinesly pro 
většinu lidí nevšední zážitky. Spolupracoval 
jsem na zpracování „Strategického plánu roz-
voje obce“, ve kterém jsou stanoveny hlavní 
investiční priority obce pro nejbližší léta, 
a snažím se podporovat záměry, které z něj 
plynou a o nichž jsem přesvědčen, že budou 
pro život na Hradištku přínosem (úprava za-
hrady MŠ, chodník mezi Hradištkem a Brun-
šovem, instalace radarů aj.). Nepodařilo se 
mi prosadit podání žádosti na společné bu-
dování vodovodu a kanalizace v Pikovicích, 
z  důvodu finanční náročnosti jsme proza-
tím pozastavili zahájení projekčních prací 
na multifunkční budově v centru obce.

4. Myslím, že by bylo potřeba zpracovat 
novou koncepci fungování obecního úřadu 

4. Nové zastupitelstvo bude jistě rozvíjet 
aktivity dle svých představ. Na činnost sou-
časného zastupitelstva může navázat využi-
tím (zrealizováním) některých rozpracova-
ných projektů a pokračovat v koncepci při 
územním plánování.

Ing. LADISLAV VONDRÁŠEK

1. Rozhodnutí kandidovat přišlo poměrně 
těsně před volbami, takže představy nebyly 
úplně konkrétní, především jsem chtěl po-
znat práci v zastupitelstvu a fungování úřadu.

2. Chtěl jsem se zasadit o co nejlepší fungo-
vání spolků, podpořit sport, kulturu, vytvo- 
řit zázemí pro volnočasové aktivity dětí i do-
spělých. Co se týče investic posoudit, jaké 
jsou z  hlediska obce nejdůležitější a  záro- 
veň reálné a prosazovat jejich realizaci s vyu-
žitím dotačních titulů. Měl jsem zájem zlepšit 
informovanost občanů, podpořit a  aktivně 
se podílet na  vydávání Zpravodaje, úpra- 
vách webových stránek, veřejném internetu.

a do té zakomponovat to pozitivní z minu-
lého období. Z investic rozhodně bude po-
třeba co nejrychleji dokončit rozpracované 
projekty – rozšíření školy a školky, ozelenění 
obce včetně klidové zóny u Vltavy, vodovod 
a  kanalizace v  Pikovicích, nový moderní 
sběrný dvůr na Brunšově, značení a mobi-
liář již schválené cyklotrasy, pojmenování 
ulic a rozšíření sportovního areálu. Dokon-
čení chodníku, další rozšiřování vodovod- 
ní sítě a budování nových světelných bodů 
dle smlouvy se správcem veřejného osvět- 
lení by mělo být samozřejmostí. Z ostatní-
ho pokračování podpory spolků, organizace 
kulturních akcí v duchu skromnějších oslav, 
podpora zájmových činností a  setkávání 
obyvatel.

Mgr. MARIE ZOTHOVÁ
Odmítla odpovědět.

Zpracovala: Lucie HAškoVá,
foto: VoJTěcH PAVeLčík
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ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ ve Štěchovicích
Vše začalo v jeden červnový podvečer na školní zahradě při závěrečném táboráku. Mar-
kéta přišla s myšlenkou vytvořit družstvo Hradištských žen na závody dračích lodí. Ty se 
konají každoročně již deset let ve Štěchovicích. V posledních letech zde zavedli i katego-
rii žen a tam jsme se tedy rozhodly přihlásit. 

Najít na Hradištku odvážné a všehoschopné 
ženy není nikdy problém. Bohužel nám to 
trochu komplikovala skutečnost, že prázd-
niny jsou rovněž obdobím dovolených a nás 
žen byl potřeba opravdu úctyhodný počet, 
a to jednadvacet. Nakonec se nás dne 31. čer-
vence sešlo ve Štěchovicích celých 21 závod-
nic, několik náhradnic a jedna úžasná trenér-
ka Pavlína. Přišli nás podpořit samozřejmě 
i naši muži a naše děti, pokud tedy zrovna ne-
byly někde na táboře či soustředění. A fandili 
opravdu skvěle. I když to většina z nás přišla 
zkusit poprvé, tak když jsme se dozvěděly, že 
jsou přihlášena čtyři družstva žen, řekly jsme 
si: „bramborovou nechceme…“ 

První závod – vítězství

Byl úžasný slunečný den, rozložily jsme deky, 
vytáhly opalovací krémy a jakoby nic čekaly 
na první kolo. A to přišlo. A světe div se, my 
jsme vyhrály! Radost byla veliká, protože teď 
už jsme věděly, že budeme bojovat o zlato. 
A tak jsme se zas opalovaly a čekaly na náš 
druhý závod. Teď už byla situace napjatější, 
už jsme si to všechny vyzkoušely a  viděly 

jsme, že to není žádná legrace, ale pořádná 
dřina, když má člověk tím pádlem správně 
zabrat a že k tomu mostu to zas takový kou-
sek není. Samozřejmě jsme rovněž viděly, 
že i naše soupeřky jsou výborné, ale nebály 
jsme se. Šly jsme do toho všechny v plném 
nasazení. 

Druhý závod – Hradištské dračice 
opět první v cíli!

A pak to přišlo. Start, vyrážíme, a začali jsme 
ztrácet za našimi soupeřkami. V tom se naše 
bubenice Míša dala neuvěřitelně do  toho 
a nasadila tempo přímo dračí. Měly jsme po-
cit, že už vůbec nemůžeme, ale v  tom jsme 
opravdu zrychlily, předjely naše soupeřky 
a zvítězily jsme! Ten pocit pod štěchovickým 
mostem, když nás 21 „Hradištských žen“ dr-
želo ve zvednutých rukách pádla a skando-
valo Hradištko, byl neuvěřitelný. Dovršili jej 
na břehu naši fanoušci, když nás přivítali šam-
paňským.  Byly jsme všechny vyčerpané, mok-
ré (od vody i od šampaňského) a neuvěřitelně 
šťastné… A tak jsme ti, naše milé Hradištko, 
k těm tvým letošním 700. narozeninám snad 
udělaly radost – tvé Hradištské ženy – Dračice.

Text: Mgr. VeroNikA JíroVá, 
foto: kAreL šMeJkAL 

{ uDáLOsT}

V pátek 23. července dorazil na Hradištko zájezd členů Asociace deportovaných vězňů 
a rodin vězňů z koncentračního tábora flossenbürg, která sdružuje bývalé vězně a po-
tomky francouzů, kteří byli za války deportovaní v koncentračním táboře flossenbürg 
a jeho pobočkách. Na zámku delegaci slavnostně přivítal pan starosta A. Merta.

NÁVŠTĚVA fRANCOUZSKÉ DELEGACE

Prezident Asociace Michel Clisson poděko-
val za milé přijetí a připomněl rok 1958, kdy 
zde byli bývalí francouzští vězni se svými ro-
dinami poprvé od konce války. V tomto roce 
poprvé československá socialistická vláda 
udělila víza a tehdy přijela velmi početná sku-
pina bývalých vězňů. Poté sem jezdili každý 
rok uctít památku padlých. Velkou radost mu 
udělalo zbudování nového pomníku a aktivi-
ta místních občanů, kteří se snaží, aby na tuto 
chmurnou stránku historie nebylo zapome-
nuto. Za tento projev úcty k vězňům podě-
koval jménem svým, jménem členů asociace 
i  jménem svého otce, který na  Hradištku 
zahynul. Také uvedl, že bude nový pomník 
zahrnut mezi pietní místa v seznamu jejich 
asociace.

Smutné válečné vzpomínky

Delegace se poté přesunula k místu, kde stá-
val koncentrační tábor a za zvuků francouz-

víc zazněla ještě česká hymna. Pan Clisson 
seznámil ostatní s historií okupace na Hra-
dištku a s osudy vězňů, zejména se smutným 
koncem řady z  nich při masakru v  dubnu 
1945. Účastníky také zavedl na „cestu smrti“ 
ke stromu, kam někdo z místních obyvatel 
v  tragických dnech vyryl do  kůry křížek. 
Dnes je na stromě připevněn věneček a čer-
vený trojúhelník s písmenem F, kterým byli 
označováni vězni francouzské národnosti.
Michel Clisson zde zavzpomínal na válečná 
léta. V té době mu bylo 12 let, o smrti svého 
otce se dozvěděl o dva roky později. Za dobu 
jeho deportace o  něm měli jen minimum 
zpráv, přišlo pouze několik podepsaných 
pohlednic, které byly důkazem, že ještě žije. 
O jeho smrti se dověděli až po návratu vězňů, 
kteří přežili a kteří o všem podali svědectví. 
Jeho otec byl zastřelen před koncem války 
na Třebsíně, kde vězni kopali protitankové 
příkopy. Jeho syn o něm natočil dokument 
a  stal se prezidentem Asociace deportova-
ných vězňů Flossenbürg.

Text: Lucie HAškoVá, 
foto: JoVAN kuBíček

ské hymny a  zdvižených praporů asociace 
zde položili kytici s  francouzskou trikolo-
rou. Totéž se odehrávalo i u křížku, kde na-
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Vzhledem k tomu, že nebylo v našich silách 
donutit především dospělé cvičence k pře-
zouvání už v předsíňce, kam jsme umístili 
i skříň na boty, a ani další preventivní opat-
ření (jednou týdně mimořádný úklid firmou) 
nepřinášela dostačující efekt, pokusili jsme 
se požádat o dotaci z Nadace ČEZ alespoň 
na  rekonstrukci sprch a  šatny v  ceně cca 
200 000 Kč. Jak se dalo očekávat, díky tomu, 
že tělocvična stojí na cizím pozemku, nám 
byl příspěvek zamítnut a  nezbývalo nám 
než si sednout a popřemýšlet jak situaci ře-
šit. Na základě dohody zastupitelů obce, že 
prostředky získané prodejem železného šrotu 
budou sloužit pro opravy budov sloužících 
ke  sportu, byla z  těchto peněz vyčleněna 
částka ve výši necelých 200 000 Kč a ta byla 
poskytnuta na rekonstrukci tělocvičny. Vý-
bor TJ se rozhodl investovat do této budovy 
dalších 30 000 Kč. 

Zdařilé opravy za minimum peněz

Dále došlo k dohodě s dodavateli, většinou 
členy TJ, kteří tělocvičnu navštěvují, že nám 
s opravou pomohou tak, že si budou za pro-
vedené práce účtovat podstatně nižší ceny, 
než je běžná praxe. Díky tomu se za výše zmí-
něnou částku podařilo kromě šatny a sprch 
vybudovat sklad materiálu s  kuchyňkou, 
vyměnit okna ve sprchách, šatně, záchodech 
a skladu za sálem, postavit příčku, která od-

ROZVRH HODIN V TĚLOCVIČNĚ 2010/2011
8.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.30

PO Zš HRAdIštkO
sPORtOvNÍ  

HRy Zš                           
Švábová

GyMNAstIkA (16.30 – 18.30) 
mládež 6–18 let 

Šmídková

CvIČENÍ ženy  
 (do 19.30)

Varcabová I.
vOlEjbAl (od 19.30)                                      

 Šimerová

Út Zš HRAdIštkO
CvIČENÍ       
rodiče 

s dětmi 
Švábová

CvIČENÍ    
děti 4–6 let                      
Schubertová    

MÍČOvÉ HRy 
mládež 

 Kučerová
NOHEjbAl

Hašek
bAskEtbAl dospělí 

 Kučera

st Zš HRAdIštkO
FOtbAl                                         

přípravka starší                                          
Čermák, Soukup

FOtbAl  žáci 
Hušbauer

FOtbAl dospělí 
 Staněk, Hušbauer

Čt Zš HRAdIštkO tANEC mládež 6–18 let (od 17.30)
Šmídková

CvIČENÍ ženy (od 19.30)
 Varcabová I.

PÁ Zš HRAdIštkO
FOtbAl                                         

přípravka starší                                          
Čermák, Soukup

FOtbAl  žáci 
Hušbauer

FOtbAl dospělí 
 Staněk, Hušbauer

sO
stOlNÍ 
tENIs             

(10–12)      
NOHEjbAl                           

blažek
vOlEjbAl  tj slapy 

 Janda
vOlEjbAl dospělí

 Kučerová

NE vOlEjbAl
Šimerová

FOtbAl AsPv
Čermák, Kakos

{ spORT }

Již několik let nás trápil ne zrovna utěšený stav šaten a sprch v tělocvičně, které ne-
splňovaly hygienické předpoklady. Nešťastně řešený vstup do šaten, kde se překrývala 
čistá a špinavá zóna. Sprchy pouze pro otrlejší, zarezlá okna nedávala možnost v šat-
nách a sprchách větrat a umakartová přepážka, která oddělovala šatnu od kuchyňky, 
ve které se díky stálé vlhkosti držela stálá plíseň. 

JAK JSME OPRAVOVALI 
TĚLOCVIČNU

dělila malý a velký sál tělocvičny a tím došlo 
k výraznému zateplení budovy a zamezení 
prašnosti ze starého neudržovaného sálu 
a kompletně tělocvičnu vymalovat. V tržních 
cenách by rekonstrukce stála daleko více pe-
něz. Nevím, která část přestavby byla nejdů-
ležitější, každá má svůj účel a smysl. Pokud 
jsme dříve lidi, kteří nedodržovali některá 
opatření, obhajovali zažitými zvyky, dnes už 
neexistuje výmluva. 

Přezouvání je zárukou pořádku

Věřím, že při příchodu do  tělocvičny dnes 
snad už nikoho ani nenapadne nepřezout 
se před lavicí s botníkem. Jediným drobným 
problémem je to, že někteří v tělocvičně sice 
používají přezůvky, ale bohužel takové, kte-
ré předtím použili i venku a pak z nich při 
cvičení odpadává zaschlé bláto. To je poté 
samozřejmě velmi rychle odhaleno při cvi-
čeních dětí a žen a částečně degraduje prove-
dené úpravy. Prosíme proto všechny cvičence 
a rodiče nejmladších cvičenců – používejte 
pro tělocvičnu pouze čistou obuv, a všechny 
cvičitele – dohlížejte, kontrolujte a upozor-
ňujte. Přinese to užitek nám všem. Na závěr 
ještě jednou velké poděkování všem, kteří 
se na rekonstrukci tělocvičny podíleli a po-
mohli nám výrazně zkvalitnit prostředí pro 
tělovýchovnou činnost.

Text: LADisLAV VoNDrášek

SLOVAN POSTOUPIL 
do krajského přeboru
Při vstupu do jarní části soutěže naše A muž-
stvo dospělých nemělo velké ambice na nej-
vyšší příčky I. A třídy, s 23 body mělo na ve-
doucí Tatran Rakovník poměrně značnou 
ztrátu, na druhou stranu jsme byli po vítěz-
ném derby naladěni pokusit se zabojovat.
Jaro také začalo rozpačitě, po vítězství nad 
Lhotou přišla porážka v Nové Vsi, ale vzhle-
dem k tomu, že naši soupeři také zaváhali, 
nebylo nic ztraceno. Pak ale přišla šňůra 
devíti vítězství za  sebou po velmi dobrých 
výkonech a  posun na  postupové pozice. 
Porážka v Nelahozevsi nás na chvilku zase 
přibrzdila, ale další dva zápasy jsme vyhrá-
li a když Honza Jarůšek dvěma góly znovu 
pokořil  Štěchovice, dostali jsme se na první 
místo v soutěži a spolu s postupem do nejvyš-
ší krajské soutěže jsme si odnesli i pohár pro 
vítěze I.A třídy. Středočeský krajský přebor je 
už velmi uznávaná soutěž a všichni doufáme, 
že v ní odehrajeme důstojnou roli. 

Text: LADisLAV VoNDrášek
Konečná tabulka I. A třídy 2009/2010

1. Hradištko 30 20 2 8 76:40 62
2.  štěchovice 30 19 5 6 63:34 62
3.  tatran Rakovník 30 17 5 8 67:40 56
4.  Nová ves pod Pleší 30 16 4 10 56:43 52
5.  spartak Příbram 30 13 9 8 63:35 48
6.  Černolice 30 13 7 10 65:45 46
7.  tuchlovice 30 12 7 11 49:42 43
8.  Nelahozeves 30 12 7 11 52:49 43
9.  vraný 30 11 8 11 58:56 41

10.  Nový knín 30 12 4 14 49:51 40
11.  Pšovka Mělník 30 11 6 13 60:64 39
12.  Hvozdnice 30 10 8 12 60:70 38
13.  lhota 30 10 7 13 49:57 37
14.  velká dobrá 30 8 7 15 52:73 31
15.  loděnice 30 5 6 19 43:86 21
16.  Hořovicko b 30 4 2 24 31:108 14

Gymnastika a tanec zahájí cvičení od ledna 2011. fotbalové oddíly využívají tělocvičnu od listopadu do března.
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{ škOLA }

{ škOLkA }

Na svatého Štěpána krále
JE UŽ LÉTA NAMÁLE
A bohužel také prázdnin. Skončily, užili jsme si jich do sytosti a teď – zpátky do škamen. 
Máme školičku vymalovanou, naleštěnou, s novým schodištěm, s novým dataprojekto-
rem. Letošní školní rok zahajujeme s novou paní učitelkou – Mgr. Mirkou Plívovou a také 
s novou školnicí – paní Danou Kočovou. Oběma přejeme, aby se jim mezi námi líbilo! 

V letošním roce se společně budeme starat 
o 65 školáčků. Ještě letos to zvládneme s pěti 
ročníky ve třech třídách, ale příští rok už to 
bude opravdu detektivka. Slavnostně jsme 
také ostužkovali 19 prvňáčků, kteří už se 
za první dny stačili naučit spoustu nových 
věcí. 
Ani letos nebude chybět celoroční projekt. 
Rozhodli jsme se po  předešlém cestování 
světem vrátit se k vlastním kořenům a připra-
vili jsme projekt – ROK ČESKÝCH TRADIC. 
V  družinkách se budeme zabývat českými 
pověstmi. Budeme hledat pranostiky, příslo-
ví, zvyky, svátky a další a všelicos si i sami 
vyzkoušíme. 
Po malých zářijových dožínkách tedy samo-
zřejmě přijde naše milé říjnové dýňobraní – 

Naše školka dbá na udržování tradic – kro-
mě všeobecně dodržovaných svátků jako jsou 
návštěva Mikuláše s nadílkou, Vánoce či Veli-
konoce, si připomínáme i oslavy ve městech 
téměř zapomenuté – v období posvícení se 
děti promění v malé pekaře a pekařky a pustí 
se do tvorby posvícenských koláčů. Přestože 
nejsou jejich výtvory svými tvary a zdobením 
dokonalé, věřte, že se po nich při odpolední 
svačince jen zapráší. Oblíbeným je také náš 

CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

masopustní průvod v maskách. Doufejme, 
že i tentokrát lidé vyslyší naši výzvu “Pečte 
šišky a koblížky!” a za předvedené písničky 
a říkadla děti odmění nějakou laskominou. 
Těší nás váš pozitivní postoj k našim akcím 
a chtěli bychom při této příležitosti moc po-
děkovat pracovníkům místního obecního 
úřadu, základní škole, podnikatelům v ob-
chodech, zaměstnancům ČMSCH a  všem 
ostatním lidem, kteří kvůli naší návštěvě 

na pár minut odloží svou práci a dají svým 
úsměvem, potleskem a sladkostí dětem po-
cítit, že jsou u nich vítané.

CO NAŠLA BERTIČKA V KNIHÁCH

Za  léta fungování školky jsme si vytvořili 
i vlastní, novodobé tradice. Jednou z nich je 
hledání podzimní panenky Bertičky, která 
k nám přichází s prvním podzimním dnem 
a pak se po celý školní rok stává naším průvod-
cem ve světě poznání. Letos nás Bertička za-
vede do knihovny.  Nechali jsme se inspirovat 
projektem “Celé Česko čte dětem” a rozhodli 
se podpořit v dětech kladný vztah ke knihám 
a čtení. Myslíme si, že je nutné omezit čas, kte-
rý děti tráví před televizí a čas strávený s kni-
hou je tou nejlepší náhradou. Četba rozšiřuje 
znalosti, rozvíjí jazyk, paměť a představivost, 
zlepšuje soustředění a má mnoho dalších po-
zitivních dopadů na rozvoj dítěte. Naše letošní 
téma tedy zní: “Co našla Bertička v knihách”.
V průběhu roku nás čekají také vystoupení pro 
rodiče a prarodiče – vánoční besídka a Zpívá-
ní pro maminky ke Dni matek, vystoupení při 
příležitosti vítání občánků, vynášení zimy (pá-
lení Moreny), návštěvy divadelních souborů 
ve školce, celoškolkový výlet a výlet předškolá-
ků a spaní ve školce (tzv. “Pyžamkový večer”). 
Školní rok završíme Zahradní slavností.
Věříme, že připravený program bude pro děti 
nejen poučný, ale i zajímavý a doufáme, že 
naše školka zůstane místem, kam se děti těší 
a později na něj s láskou vzpomínají.

Text: (za kolektiv mateřské školy) 
MirkA šMeJkALoVá

Prvního září jsme přivítali nový školní rok a s ním i 18 nových dětí. Školka bývá prvním 
místem, kde se dítě na relativně dlouhou dobu odloučí od rodičů, začíná se osamostat-
ňovat a hledat své místo ve skupině vrstevníků. Je to pro dítě veliký krok a my děláme 
vše pro to, abychom na této cestě byli co nejlepšími průvodci.

pokud vám kroupy všechno nezničily, zalé-
vejte své výpěstky, ať je z čeho tvořit! 
Přeji nám velkým dost sil a  invence no-
vých nápadů a školáčkům přeji báječné dny 
ve škole. Až do června!

Text: JANA cHADiMoVá,
 foto: JANA JeLíNkoVá
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Zimní radovánky

Letošní mrazivé počasí a přívaly sněhu sice 
leckomu z dospělých nadělaly těžkou hlavu, 
pro děti však byly výhradně důvodem k ra-
dosti. Bylo by proto škoda se během schůzek 
zavřít v klubovně – ukázalo se, že při dobré 
organizaci lze teoretickou přípravu na soutě-
že skvěle skloubit s bruslením, sáňkováním 
a dalšími zimními radovánkami.

Jak to viděly děti

Zimní měsíce se u mladých hasičů tradičně 
nesou i ve znamení tvůrčí činnosti. Na jaře se 
totiž pravidelně koná soutěž Požární ochrana 
očima dětí, a proto jsme na schůzkách také 
kreslili a skládali básničky. Na žádnou z medai-
lí sice Soptíci tentokrát nedosáhli, užili si však 
tolik legrace, že to ani nikomu moc nevadilo.

Na návštěvě u myslivců

Myslíte si, že mladí hasiči jen hasí? Omyl 
– Soptíci se intenzivně zajímají i o všechno 
ostatní, co se okolo nich děje. Tentokrát jsme 
se dvěma průvodci z řad místní mys-
livecké organizace vyrazili do zasně-
ženého lesa, abychom se naučili číst 
ve  zvířecích stopách a  dozvěděli 
jsme se z nich spoustu zajímavých 
informací o životě v zimní přírodě.

K profíkům a na linku 112

Exkurze k profesionálním hasičům 
jsou pro děti vždycky velkou inspi- 
rací, a  proto se staly pravidelnou 
součástí soptíkovského roku. Ten-
tokrát jsme vyrazili k profíkům do 
Holešovic, kde nám ukázali vyba-
vení hasičského člunu, vozový park, 
potápěčskou výstroj a mnoho další-
ho. Velkým zpestřením pak byla ná-
vštěva dispečinku záchranné služby 
na lince 112 – vidět na vlastní oči neuvěřitel-
né nasazení a stres, který práci dispečerů pro-
vází, bylo zážitkem pro všechny zúčastněné.

Jak se zachraňují životy

Mladý hasič musí umět zachraňovat nejen 
majetek, ale v případě potřeby také poskyt-
nout první pomoc. Jak na to tentokrát dětem 
předváděl ten nejpovolanější – lékař ze zá-
chranné služby. Jedině on totiž mohl Soptí-
kům nejen ukázat vše, co potřebují k záchra-
ně životů umět, ale také suchou teorii doplnit 
spoustu zajímavých historek z vlastní praxe.

Na Velikonoce do přírody

Velikonoční výlety do blízkého i vzdáleného 
okolí jsou už pro Soptíky tradicí. Tentokrát 
jsme vyrazili na místo, které vždycky ohromí 

každého návštěvníka – k horní nádrži ště-
chovické elektrárny na Homoli. Je to sice jen 
pár kilometrù, ale strmé stoupání náročným 
terénem dalo zabrat všem přítomným.

Sychravé čarodějnice

Dubnové pálení čarodějnic patří k nejoblíbe-
nějším akcím. To letošní sice narušila nepří-
zeň počasí, přesto si ale děti užily jak výrobu 
vlastních čarodějniček a jejich následné zpo-
pelnění, tak i další body programu. Na závěr 
jsme se pak společně přesunuli na Ovčičky, 
kde probíhaly čarodějnice pod záštitou obce.

Plamenné medaile

Už jsme si zvykli na to, že z každé soutěže 
Soptíci přivážejí sbírku medailí, a nezklamali 
nás ani v jarním kole soutěže Plamen. Ze šes-
ti zúčastněných družstev tentokrát na stupně 
vítězů vystoupila celá polovina (přípravka 1. 
místo, mladší děti 2. místo, starší kategorie 3. 
místo). A úspěch to byl opravdu zasloužený 
– pravidelným tréninkům  děti věnovaly úsilí 
vskutku mimořádné.

Dětský den

Stejně jako vloni, i  letos jsme přispěli pří-
pravou programu na jedno ze stanovišť akce 
pořádané tělovýchovnou jednotou.

Hasičský příspěvek k oslavám

Oslavy 700 let Hradištka byly pro všech-
ny jeho obyvatele mimořádným zážitkem 
a ani mladí hasiči nemohli zůstat stranou. 
Dopoledne předvedli divákům ukázku 
útoku, tentokrát v  nezvyklé “choreogra-
fii”, jíž se namísto sedmi zúčastnilo třicet 
dětí najednou. Ve večerním programu se 
pak Soptíci blýskli krátkým pásmem poe-
zie na téma “historie hasičů na Hradištku”, 
který zaznamenal velký ohlas. Ocenit mu-
síme nejen nasazení, se kterým děti zvládly 
v omezeném čase pásmo secvičit, ale i  tr-

{ spOLky  }

pělivost, díky níž vydržely ukázněně čekat, 
než na ně přijde řada.

Tábor plný zlata

Společný týdenní tábor je vždy vrcholem 
každého hasičského roku. Ten letošní se 
nesl ve  znamení zlaté horečky – těžbou 
zlata byly inspirovány soutěže (např. v rý-
žování opravdového zlata pod pikovickým 
mostem), výlety (třeba ten do zlatosnosné 
štoly v Jílovém) a také závěrečný coutry bál 
s originálními míchanými koktejly. Zpestře-
ním byla také návštěva myslivců, pod jejichž 
vedením si dobrovolníci mohli na střelnici 
vyzkoušet střelbu z různých druhů zbraní, 
a  také záchranářů se speciálními psy cvi-
čenými pro vyhledávání osob v  závalech. 
Vyzkoušet si na  vlastní kůži, že se mohu 
v hlubokém lese maskovat jakkoliv dobře, 
ale zkušený psí nos mě stejně najde, to se 
poštěstí opravdu málokomu.

Rádi bychom také touto cestou poděkovali 
všem, kteří nám osobní či finanční pomo-
cí pomohli výše zmíněné akce zabezpečit. 
Zvláštní dík patří  Janu Löblovi a firmám ČEZ 
a Zemní práce Neužil.

Začínáme novou sezónu

První schůzka školního roku 2010 
/2011 se konala 2. září. Všichni, kdo 
by se k nám chtěli přidat, však bu- 
dou vítáni i kterýkoliv čtvrtek v době 
od 16 do 18 hodin.
Všechny důležité informace o čin- 
nosti oddílu Soptíků získáte i  na 
www.hasicihradistko.xf.cz/mladi-
hasici

Přijďte na Halloween

halloweenské oslavy jsou určitě 
nejoblíbenější hasičskou akcí pro 
širokou veřejnost. ty letošní se 
uskuteční v sobotu 30. října a jejich 
program bude trochu jiný než v mi- 
nulých letech.
V  16.30 se v  tělocvičně uskuteční 

speciální Halloweenský program zajištěný 
profesionálními umělci. Po dobu představení 
mohou rodiče využít občerstvení v hasičárně.
V 17.30 společně vyrazíme na  lampionový 
průvod obcí.
Po návratu bude tradiční oslava v hasičárně, 
kde na všechny příchozí čeká hudba, oheň, 
občerstvení a ohňostroj a také možnost za-
koupit si lampionek štěstí a  vyslat ho i  se 
svým přáním vzhůru do oblak.
Program i časy budou upřesněny na plaká-
tech před akcí.

 Text a foto: VěrA kADucHoVá

Pozn.: Další fotografie zachycující bohatý pro-
gram malých hasičů si můžete prohlédnout 
na předposlední straně Zpravodaje.

SOPTÍKOVO NABITÉ POLOLETÍ
Druhé pololetí školního roku 2009/10 bylo pro oddíl mladých hasičů mimořádně bo-
haté na zážitky. Kromě pravidelných schůzek a náročných tréninků na soutěže na děti 
čekala spousta zajímavých akcí.
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Na pátek 29. října 
připravujeme zájezd na koncert 

KARLA PLÍHALA 
Zájemci, kteří našli informaci 
na vývěskách a obecním 
webu, už jsou přihlášení, ale 
objednala jsem ještě několik 
vstupenek navíc pro ty, kteří 
případně toto pozvání najdou 
až tady. Pokud tedy máte 
zájem – neváhejte a dejte mi 
co nejdříve vědět na

 janachad@centrum.cz.
Text:  Jana ChadimOvá

Místní děti si během půlročních oslav začaly zvykat na to, že se na Hra-
dištku stále něco děje, že mají kdejaké povyražení. Dětský den, pozná-
vání přírody s myslivci, pouť, rytířské souboje a další akce. Jejich rodiče 
si s koncem oslav povzdechli, že teď už dlouho zase nebude nic. Ale to 
se spletli! Hned v červenci zavítal na Hradištko cirkus, u zámecké zdi se 
pásli poníci i s velbloudem a o zábavu bylo rázem postaráno. Maminky 
donutily tatínky, aby s dětmi vyrazili i oni, jsou přece prázdniny, tak se 
těm dětem trochu věnujte. rezignovaní tatínkové zaplatili celé rodině 
vstupné, u vchodu platili znovu, a to za větrníky, které jim paní od cir-
kusu s důmyslnou obchodní strategií vrazila do ruky. Žádné větrníky 
nechceme, no ale co se dá dělat, když už s nimi děti odběhly bůh ví kam. 
Mírně naštvaní vstoupili do šapitó, pochytali děti a vysadili na lavičky. 
Vysoké lavičky bez opěradel nevypadaly nijak zvlášť bezpečně, asi bude-
me muset děti celé vystoupení držet, aby se nepřevrátily na záda. Nálada 
znovu poklesla, dokonce i maminky začaly litovat, že je vůbec s sebou 
vytáhly. V tom se ozvaly tóny taneční hudby a do arény vběhly dvě spoře 
oděné tanečnice, které se vlnily do rytmu hudby. Tatínkové zavětřili, pře-
stali kontrolovat držení těla svých dětí a hledali dobrý výhled. Zato ma-
minky se začaly zděšeně otáčet, aby se ujistily, že jsou opravdu v cirkusu, 
nikoli v erotickém klubu. Nejraději by svým dětem zakryly oči, ale to by 
nejspíš spustilo všeobecný povyk, takže radši zatnuly zuby a čekaly, co se 
bude dít dál. uklidnily se, až když do arény vběhli poníci, po nich pejsci 
a také žongléři. klauni předvedli veselou hru „Včelo, dej mi med“, kdy 
jeden druhému prskal vodu do obličeje, což si učenlivé děti zkoušely už 
o přestávce. A z go-go tanečnic se na závěr vyklubaly dvě zdatné artistky. 
Po představení se ozval bujarý potlesk a diváci se rozešli do svých do-
movů. Děti byly plné dojmů, maminky byly spokojené, že to nakonec 
všechno dobře dopadlo, a tatínkové, že si taky trochu přišli na své… 
u zámecké zdi si děti ještě pohladily poníky a všichni se zastavovali 
u velblouda a debatovali nad tím, proč se při představení v aréně ne-
objevil. Jenže velbloud se sotva postavil na nohy a přední tlapy měl 
prapodivně ohnuté nahoru. 
Po cestě domů jsem potkala několik známých a představení jim dopo-
ručila, protože zastávám názor, že když už se na Hradištku něco koná, 
neměli bychom si to nechat ujít. Tatínky jsem navnadila na vnadné 
tanečnice, takže jsem maminkám ušetřila přemlouvání a na středeční 
vystoupení se do cirkusu hrnuly další zástupy diváků. Já už jsem druhý 
den na cirkus ani nepomyslela, vydala jsem se na setkání s kamarádkou 
z dětství, kterou jsem neviděla víc než deset let. Přemýšlela jsem o tom, 
jak se od té doby změnila, kde asi pracuje, jaký vede život… Najed-

nou jsem prudce šlápla na brzdu. V ostré zatáčce naproti místu, kde 
stál ovčín, trčely do silnice nohy… velblouda! Prvotní šok, kde se vzal 
na Hradištku velbloud, vystřídala vzpomínka na předešlý večer. Vel-
bloud z cirkusu. Nemohl se postavit na nohy. Neměl je už včera přejeté? 
Nebo je nemocný a někdo ho dal schválně k silnici, aby to vypadalo, že 
za to může nepozorný řidič…? To byla pouhá moje domněnka. Velblou-
da jsem objela a doufala, že se to samé povede i dalším projíždějícím 
řidičům. o žádné srážce s velbloudem jsem se nedoslechla a na cirkus 
zapomněla ještě předtím, než se sbalil a odcestoval o pár vesnic dál. 
Připomněl se mi až za několik dní, když ke mně přišla má dcera s milým 
úsměvem na tváři. sehnula jsem se k ní, abych se zeptala, co mi přišla 
říct, když v tom mi prskla vodu do obličeje… 

Text: Lucie HAškoVá

Řidiči, pozor na velbloudy!

O zážitky z letního výletu se podělila členka pikovických zahrád-
kářů. Účastníky čekala návštěva několika pamětihodností, nád-
herné výhledy do krajiny Českého ráje i prohlídka neobvyklých 
zvonů.
Za památkami do Českého ráje jsme se vydali 26. června. Zámek 
Mnichovo Hradiště nechal v roce 1616 postavit Václav Budovec z Bu- 
dova. Po bitvě na Bílé hoře mu byl majetek zkonfiskován a předán 
do rukou Albrechta z Valdštejna. Ostatky slavného vojevůdce jsou 
uloženy v kapli sv. Anny.
Hrad Trosky je nejvýraznější dominantou Českého ráje. Mezi dvěma 
čedičovými homolemi ho nechal vystavět koncem 14. Století Čeněk 
z Vartenberka. Jedna z věží se jmenuje Panna, ta nižší Baba. Ta tuto 
věž jsme pracně vystoupali. Výhled do širého kraje byl úžasný.
Rovensko pod Troskami. V městečku mají moc hezký kostelík sv. 
Václava a starobylou dřevěnou zvonici z roku 1630. Její raritou jsou 
tři obrácené zvony, které se uvádějí do pohybu šlapáním. Není lehké 
naučit se zvonit na zvony obrácené srdcem vzhůru. Být v Českém 
ráji a slyšet rebelantský zvon, to je mimořádný zážitek.
Počasí nám přálo. Výlet byl vzorně připraven paní Papáčkovou 
a Renátkou. Díky, těšíme se zase příště.                                                                                        

 Text: M. PecHAroVá

Zájezd pikovických zahrádkářů

POZVÁNKA na koncert



Nástup při Hasičském dni

Výlet na Homoli

Pl
ak

át
 n

a 
ha

si
čs

ký
 H

al
lo

w
ee

n

Pálení 
čarodějnic 

Na návštěvě u myslivců


Rýžování 
zlata
– jedna 
z oblíbených aktivit 
na letním 
táboře

Tábor plný pikovických kovbojů

Sk
up

in
ov

é 
fo

to

V sobotu 
30. října

v tělocvičně

   v 16.30 hodin



momentky 
z oslav 

700 let Hradištka




