
V y d á V á  o b e c  H r a d i š t k o

Fo
to

: V
o

jt
ěc

h
 P

aV
el

čí
k

ZPraVodaJ
 léto 2012

70 let od vystěhování 
rozhovor s otou Skrbkem 
dotace pro tělovýchovu i knihovnu
kulturní a společenské dění v obci



Tělocvična se 21. dubna proměnila v cirkusovou manéž, kde se 
proháněly divoké šelmy, krotitelé, krasojezdkyně i klauni. Na 
šibřinkách bylo opět plno. Více na str. 16. 

Ve středu 2. května se na zámku konala beseda s herečkou Kvě-
tou Fialovou, která následně zahájila výstavu koláží Miroslava 
Horníčka. Více na str. 12.

Obřadní síň rozezněly 18. května tóny klavíru. Konal se zde jarní 
koncert žáků Jarmily Mikotové, kteří zde slavnostně zakončili 
školní rok. Více na str. 12.

V pátek 15. června byla na zámku zahájena výstava o koncen-
tračním táboře, které předcházelo promítání francouzského 
dokumentu. Více na str. 7. 

Při tradičních oslavách pálení čarodějnic, kterou každoročně 
pořádá SDH Hradištko, se děti proměnily v malé hasiči a mohly 
si vyzkoušet jejich práci. Více na str. 14.

V úterý 8. května se sešli zástupci obce a spolků, občané i po-
zvaní hosté u pomníku obětem druhé světové války, aby zde 
uctili jejich památku. 

Letošní návštěva dětí na hřišti při Dětském dni i tentokrát pořa-
datele zaskočila. 27. května se zde sešlo přes dvě stě soutěžících. 
Více na str. 16.

Letos již potřetí si děti měly možnost užít pouťových atrakcí. 
Prosluněná sobota 16. června byla zakončena letní zábavou, 
na které vystoupila skupina Čejka Band.
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{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
uplynulá čtvrtina roku 
byla bohatá na kulturní 
a společenské události. 
Ať se jednalo o šibřinky 
nebo Dětský den v režii 
tělovýchovné jednoty, 
čarodějnice nebo letní 
zábavu organizovanou 
hasiči, zahradní slavnost 
nebo výstavy na zámku. 
Všechny akce doprovázela 
vysoká návštěvnost, 
uvolněná zábava a radost 
ze setkání s blízkými 
a známými. A především 
spokojenost organizátorů, 
že jejich úsilí nebylo 
zbytečné a že lidé jejich 
snahu ocenili. Málokdo si 
uvědomí, kolik času zabere 
pořádání nějaké akce, kolik 
ochotných lidí je zapotřebí. 
Právě na ně bych chtěla 
upozornit. 
Nemám ráda, když si 
někdo stěžuje, že nemá 
na něco čas. A slýchávám 
to dost často. A někdy 
se přistihnu, že si sama 
stěžuji. Ještě více mě 
však vadí slova o tom, 
že druzí mají času více. 
Času máme všichni stejně, 
rozdíl je v tom, k čemu se 
rozhodneme ho využít. 
Když vidím, kolik se v naší 
obci najde dobrovolníků, 
kteří jsou ochotni věnovat 
nezištně svůj volný čas 
práci pro druhé 
a zvládnou zorganizovat 
tolik akcí, které jsme ani 
nevyjmenovali v úplnosti, 
naplňuje mě to velkým 
optimismem.

Lucie HAšKoVá

{ z jEDnání zO }
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Poznáte, odkud kam vede tato cesta? 
Správnou odpověď nám zašlete na 
redakce@hradistko.cz nebo písem-
ně na adresu Obecní úřad Hradištko, 
redakce Zpravodaje, Zámek 1, 252 09  
Hradištko, a to nejpozději 

do 31. srpna 2012. 
Nezapomeňte připsat své jméno a kon-
takt. Výherce obdrží novou knihu od 
V. Pavelčíka „Sv. Jan Nepomucký – so-
chy při Vltavě“. 
Tajemné schody z  minulého čísla se 
nacházejí v ulici Na Schodech, v  lo-
kalitě Dolní průhon v místní části Pi-
kovice. Výhercem se stal Zdeněk Ebr. 
Gratulujeme.

Znáte dobře Hradištko?

ZaStUPiteLStVo JednaLo 28. břeZna 2012
Zastupitelstvo obce 

schvaluje:
•	Rozpočtovou	změnu	č.	1/2012.	Na- 

výšení příjmů v částce 1 050 tis. Kč, 
navýšení výdajů v částce17 056 tis. 
Kč, s celkovými příjmy 22 690 tis. 
Kč a výdaji 37 520 tis. Kč po za-
pracování rozpočtových dat.

•	Vyhlášení	a	provedení	výběrové- 
ho řízení na zhotovitele díla Hra-
dištko – Pikovice, vodovod II.eta- 
pa, které provede JUDr. Petr Sršeň, 
společnost ANALYZ INVEST, 
s.r.o.	se	sídlem	Pod	věží	2192/1,	
169 00 Praha 6.

•	Podání	 žádosti	 do	 Operačního 
programu životního prostředí na 
projekt Hradištko – Pikovice, tla- 
ková kanalizace a ČOV, které zpra- 
cuje a při jejím podání bude zastu- 
povat obec společnost ISES, s. r. o. 
se sídlem 160 00 Praha 6, M. J. Ler- 
montova 25.

•	Vyhlášení	 a	 provedení	 výběro-
vého řízení na zhotovitele pro-
jektové dokumentace Hradištko, 
tlaková kanalizace a ČOV, které 
provede společnost iBoom, s.r.o. 
se sídlem Dolní 186, 284 01 Kutná 
Hora – Šipší, zastoupená Ing. Jaro- 
slavem Benadou.

•	Výsledek	zjednodušeného	podli- 
mitního zadávacího řízení na služ- 
by s názvem „Poskytnutí investič- 
ního úvěru na přístavbu a rekon-
strukci ZŠ Hradištko (parc. č. st. 13, 

parc.	č.	59/11	a	parc.	č.	59/22,	kata- 
strální území Hradištko pod Med- 
níkem)“, který na základě výše uve- 
deného řízení získala Česká spo-
řitelna, a.s.

Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

•	Informaci starosty obce p. Antoní- 
na Merty o kontrole Zápisu a Usne- 
sení	č.	2/2012	z	veřejného	zase-
dání zastupitelstva obce ze dne  
8. 2. 2012.

Zastupitelstvo obce 
schvaluje:

•	 Rozpočtovou	změnu	č.	2/2012.	
Navýšení příjmů v částce 0 Kč, 
navýšení výdajů v částce 80 tis. 
Kč, s celkovými příjmy 22 690 tis. 
Kč a výdaji 37 440 tis. Kč po za- 
pracování rozpočtových dat.

•	 Závěrečný	účet	obce	za rok	2011 
bez výhrad.

•	 Záměr	rozdělení	parc.	č.	654/1 
a násl. prodeje částí pozemku parc. 
č.	654/7	o výměře	51	m2 a parc. č. 
654/37	o výměře	26	m2, ostatní ko- 
munikace, ostatní plocha ve vlastnic- 
tví obce.
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 Dokončení ze strany 1
•	 Prodej	pozemku	parc.	č.	st.	2 558 zastavěná 

plocha o výměře 6 m2 odděleného z pozem- 
ku	parc.	č.	803/1.	Cena	pozemku	je	stano- 
vena	na 450	Kč/m2, tj. celkem 2 700 Kč. 

•	 Výkup	částí	pozemku	parc.	č.	651/34	ostat- 
ní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 
651/36	o výměře	75	m2 a parc.	č.	651/39	
o výměře 36 m2.	Cena	pozemků	je	stanove-
na	na 50	Kč/m2, tj. celkem 5 550 Kč. 

•	 Uzavření	 smlouvy	o zřízení	věcného	bře-
mene	na pozemcích	parc.	č.	389/1,	389/23,	
824 PK ve  vlastnictví obce, v  souladu 
s ust. § 50a) a § 151n) až 151p) zákona č. 
40/1964	Sb.,	občanský	zákoník	a v soula-
du	se	zákonem	č.	127/2005	Sb.,	o elektro-
nických komunikacích mezi společností 
Telefonica	O2	Czech	Republik,	a.s.	a obcí	
Hradištko. Právo odpovídající věcnému 
břemeni se zřizuje za úplatu. Jednorázová 
finanční náhrada činí částku ve výši 840 Kč  
bez DPH. Pozemek se nachází v místní části 
Hradištko.

•	 Uzavření	 smlouvy	 o  smlouvě	 budoucí	
ke zřízení věcného břemene na pozemcích 
parc.	č.	401/1,	393/18,	351/89,	389/1	a 867	
ve vlastnictví obce, v souladu s ust. § 50a) 
a §	151n)	až	151p)	zákona	č.	40/1964	Sb.,	
občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 
127/2005	Sb.,	o elektrotechnických	komu-
nikacích mezi společností Telefonica O2 

Czech	 Republik,	 a.	 s.	 a  obcí	Hradištko.	
Právo odpovídající věcnému břemeni se 
zřizuje za úplatu. 
Jednorázová finanční náhrada činí částku 
ve výši 11 280 Kč s DPH. Pozemek se na-
chází v místní části Hradištko.

•	 Uzavření	 smlouvy	 o  smlouvě	 budoucí	
ke  zřízení věcného břemene na  pozemku 
parc.	č.	29/4	ve vlastnictví	obce,	v souladu	
s ust. § 50a) a § 151n) až 151p) zákona č. 
40/1964	Sb.,	občanský	zákoník	a ust.	§	25 
odst.	4	zákona	č.	458/2000	Sb.,	zákon	o pod- 
mínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně někte- 
rých zákonů (energetický zákon) uzavřené 
mezi společností ČEZ Distribuce, a.s.  a obcí 
Hradištko. Právo odpovídající věcnému 
břemeni se zřizuje za úplatu. Jednorázová fi-
nanční náhrada činí částku ve výši 1 000 Kč 
včetně DPH dle skutečného rozsahu stavby. 
Pozemek se nachází v místní části Hradištko.

•	 Uzavření	smlouvy	o smlouvě	budoucí	ke 
zřízení věcného břemene na  pozemcích 
parc.	č.	881/1,	881/4	a 849/2	ve vlastnictví 
obce, v souladu s ust. § 50a a § 151n) až 151p) 
zákona	č.	40/1964	Sb.,	občanský	zákoník	a ust. 
§	25	odst.	4	zákona	č.	458/2000	Sb.,	zákon 
o podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změ-
ně některých zákonů (energetický zákon) 
uzavřené mezi společností ČEZ Distri-

buce, a.s. a  obcí Hradištko. Právo od-
povídající věcnému břemeni se zřizuje 
za úplatu. Jednorázová finanční náhrada 
činí částku v  maximální výši 14  900 Kč  
bez DPH dle skutečného rozsahu stavby. 
Pozemky se nachází v místní části Hra-
dištko.

•	 Výsledek	výběrového	řízení	na zadání	pro-
jektu Hradištko, kanalizace a ČOV včetně 
přidružených výtlačných řadů, nejvýhod-
nější nabídku podala projektová kancelář 
Ing. Ivan Fiala – projekty, se sídlem Lečko-
va	1521/15,	Praha	4.

•	 Výsledek	výběrového	řízení	na zhotovitele 
díla dle zpracovaného projektu Hradištko 
– Pikovice vodovod, II. etapa, nejvýhodněj- 
ší nabídku podala firma Zepris s. r. o. se 
sídlem	Mezi	vodami	639/27,	Praha	4.	

•	 Smlouvu	o úvěru	uzavřenou	mezi	Českou	
spořitelnou, a.s. a obcí Hradištko k finanč-
nímu zabezpečení přístavby Základní ško-
ly Hradištko.

Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

•	 Informaci	starosty	obce	p. Antonína	Mer-
ty	o kontrole	Zápisu	a Usnesení	č.	3/2012	
veřejného zasedání zastupitelstva obce ze 
dne 28. 3. 2012.

•	 Informaci	o přidělení	finančních	prostřed-
ků pro obec Hradištko z Fondů Středočes-
kého kraje pro rok 2012.

ZaStUPiteLStVo JednaLo 21. kVětna 2012

o VeřeJnÉM oSVětLenÍ
Je to již přes rok, co je v provozu rekonstruované veřejné osvětlení v naší obci. Jedná se 
o přenesenou správu Vo, kdy obec zůstává nadále majitelem soustavy a platí za provoz 
i údržbu odborné firmě. 

I nadále platí závazek, že 14 dní mohou ne-
svítit celkem 4 světla v celé obci a poté nasta-
ne oprava jednotlivých svítidel, při výpadku 

nebo havárii rozvaděče (rozuměno nesvícení 
celé ulice) budou zahájeny práce do 24 hodin 
od oznámení poruchy. 

Nesvítící body se i nadále nahlašují pracovníkům  
obecního úřadu na telefon 257 740 441-2 nebo 
257 740 580, kdy se uvede číslo sloupu a část 
obce. Nesvítící body je možno rovněž oznámit 
elektronicky na adrese udrzba@hradistko.cz.
V současné době je podána žádost o stavební 
povolení na rozšíření veřejného osvětlení, kdy 
bude instalováno 48 nových světelných bodů 
po celé obci a osvětlí se nově celé části ulic. 
Například v Pikovicích se navýší počet svítidel 
v ulicích Dlážděná a Pod Medníkem, na Hra-
dištku	se	nově	rozsvítí	ulice	k vodojemu.	Rea-
lizace se předpokládá v letošním roce a celkový 
počet světelných bodů dosáhne již 450 kusů.
Za  zmínku stojí i  vylepšení vzhledu uli-
ce Na  Výsluní, kdy byly betonové sloupy 
vzdušného vedení nahrazeny podzemním 
kabelem a instalována nová svítidla na par-
kových sloupech. Náklady na osvětlení této 
jedné ulice se vyšplhaly na 125 000 Kč. Nutno 
připomenout, že ČEZ Distribuce bude prů-
běžně některé dosluhující sloupy vyměňovat 
za nové nebo stejně jako v Pikovicích úseky 
vedení ukládat do země. V těchto případech 
musí obec na vlastní náklady zbudovat ve-
řejné osvětlení nově na parkových stožárech.
O postupu rozšíření veřejného osvětlení vás 
budeme informovat ve Zpravodaji.

Text a foto: PAVeL PešeK, 
člen komise pro rozvoj obce
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inForMaCe o VodoVodU 
a kanaLiZaCi V PikoViCÍCH
dne 17. května 2012 proběhla zdárně kolaudace nového vodovodního řadu v obci Hradištko, 
části Pikovice. nyní jsou postupně uváděny do provozu jednotlivé vodovodní přípojky k ob-
jektům. 
Smlouva o odběru vody bude doručena vlast- 
níkům připojených nemovitostí poštou. 

V případě dotazů mě kontaktujte na
 telefonním čísle 257 740 441, 

případně na e-mailu: 
stavebni2@hradistko.cz.

Přihlášky do systému 
odkanalizování

Současně také probíhá příprava žádosti o do- 
taci na výstavbu kanalizace a ČOV v Pikovi- 
cích. Pokud se ještě někdo nepřihlásil do 
systému odkanalizování, obratem mě, pro- 
sím, kontaktujte. Pozdější přihlášení bude si- 
ce technicky možné, avšak dotaci na takovouto 
kanalizační přípojku nebude možné dodateč- 
ně získat a vlastník nemovitosti tak bude hra-
dit celé náklady na její zřízení ze svých zdrojů.

dŮLeŽitÉ UPoZorněnÍ!
Žádáme všechny majitele vodovodních pří- 
pojek, aby si své vodoměrné šachty na ob- 
dobí zimních měsíců dostatečně zabezpe- 
čili! Doporučujeme zakrýt vodoměrnou se- 

stavu v šachtě tepelnou izolací. U vodovod- 
ních přípojek, které nejsou v provozu přes 
zimní měsíce, je nutné i řádné vypuštění 
vody z této vodoměrné sestavy.  Děkujeme 
za pochopení. 
 Text: iVeTA MyšKoVá

ZnoVUoteVřenÍ 
SkLádkY Sekanka

Počátkem května tohoto roku jsme informovali naše občany i majitele rekreačních 
nemovitostí o přechodném uzavření skládky inertního odpadu Sekanka z  důvodu 
zahájení i. etapy rekultivace této skládky. 

V  současném období byl ukončen návoz 
vhodné zeminy a ornice, potřebné k pro-
vedení této I. etapy rekultivace. Dle znalec-
kého posouzení odborné provádějící firmy 
k zůstatkové kapacitě této skládky a jejímu 
možnému dalšímu naplňování před pokra-
čováním dalších fází rekultivace lze na tuto 
skládku z pohledu potřeb naší obce dále 
navážet inertní materiál.

Z  výše uvedeného bylo rozhodnuto, že 
počínaje dnem 1. 6. 2012 bude skládka 
inertního materiálu Sekanka opět otevřena 
a závoz tohoto materiálu bude umožněn 
po předchozí dohodě s pracovníky obce. 
Případné dotazy adresujte na člena zastu-
pitelstva obce Miloše Neužila, tel. 777 334 
332 nebo pracovníka OÚ Milana Válu, tel. 
257 740 580.                 Text: MiLAN VáLA

dobrÉ ZPráVY 
Z doPraVY

V  souvislosti se změnami na vysokých 
postech Středočeského kraje došlo 
mimo jiné k významné změně ve vývo-
ji situace okolo veřejné dopravy. 

Byla odvolána výpověď všem dopravcům 
(kterou kraj vypověděl bez souhlasu obcí, 
které se na ní finančně podílejí) tak, jak 
jsme jako obec opakovaně požadovali. 
Stávající situace v oblasti veřejné dopra-
vy tedy není ohrožena a v tuto chvíli se 
připravují některé alternativní návrhy, jak 
nově, lépe a hlavně s rozmyslem vyřešit 
situaci v celém kraji. Mezi návrhy je napří-
klad rozšíření pásem (která máme v okolí 
Prahy) na celý kraj, sjednocení tarifů i jízd- 
ních dokladů nebo lepší propojení auto-
busových linek s železnicemi. Věřme tedy, 
že se podaří najít rozumné řešení, které 
nám Prahu nevzdálí, ale přiblíží.

Text: HANA HrADiLoVá

naše obeC reCYkLaCÍ StarÝCH SPotřebiČŮ 
VÝraZně PřiSPěLa k oCHraně ŽiVotnÍHo ProStředÍ
občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. V  loňském 
roce odevzdali k recyklaci 332 ks televizí, 135 ks monitorů a 2 390 kg drobného 
elektra. nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, pri-
márních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme 
také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného od-
padu.  informace vycházejí ze studií neziskové společnosti aSekoL, která pro 
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme 
získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Jaký má dopad 
zpětný odběr

Studie posoudila systém zpětného odběru te-
levizorů, počítačových monitorů a nově také 
drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, 
notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady 
jejich sběru, dopravy a ekologického zpraco-
vání či likvidace. Výsledky studie byly pre-
zentovány formou spotřeby energie, surovin, 
emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na 
životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace 
např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik 
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná 

lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky 
recyklaci jednoho notebooku dojde ke sní-
žení spotřeby ropy, na kterou osobní auto-
mobil ujede téměř 100 kilometrů nebo dojde 
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množ-
ství je například spotřebováno při 30 cyklech 
myčky nádobí.

kolik uspořili 
naši občané

Z Certifikátu	Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané na- 
ší obce v loňském roce vytřídili výše uvedené 
množství televizí, monitorů a drobných spo- 
třebičů. Tím jsme uspořili 128,72 MWh elek-
třiny, 5 488,02 litrů ropy, 587,11 m3 vody a 5,73 

tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise	skleníkových	plynů	o	29,61	tun	CO2 ekv. 
a produkci nezpečných odpadů o 115,15 tun. 
Když si uvědomíme, že například osobní 
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tu- 
ny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná do- 
mácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a při- 
spívají tak k ochraně životního prostředí, za-
slouží obrovské poděkování.

    Text: MiLAN VáLA,
 pracovník oÚ Hradištko



{ 4 }

{ TÉmA: 70 LET OD vysTěhOvání }

PrŮběH bUdoVánÍ 
VoJenSkÉHo CViČiště
V minulém čísle Zpravodaje jste se dočetli o vystěhování naší obce. dnes se zaměříme 
na  to, jak probíhala proměna obce donedávna vyhledávané rekreanty v  sídlo ženijní 
školy a dočasný domov stovek vojáků.

Ještě před dokončením vysídlení obce byla 
dne 1. července 1942 na  území Hradištka 
založena ženijní škola, jako první vojenská 
škola na  zřizovaném cvičišti „SS-Truppe-
nübungsplatz Beneschau“. Jejím zakladatelem 
byl Willy Boden, pozdějším velitelem školy byl 
SS-Oberführer Emil Klein. Škola využívala 
území od soutoku Vltavy a Sázavy až k obcím 
Teletín a Kamenný Přívoz. Původně měla být 
určena pouze pro důstojníky ženijního vojska, 
nakonec byly otevřeny tři školní kurzy: kurz 
velitelů čet na Hradištku, poddůstojnický kurz 
v Pikovicích a technický kurz na Brunšově.

Proměna obce v důsledku 
vojenských potřeb 

Se zřízením školy souviselo zajištění provoz-
ních a ubytovacích prostor, skladišť a výcvi-
kových ploch. Z  rozkazu ze dne 19. srpna 
1942 si můžeme udělat představu o rozsahu 
těchto příprav. 
Na Hradištku mělo být zajištěno ubytování pro 
štábní rotu (130 mužů) a pro velitelský štáb 
(60 mužů). Dále se měly zajistit budovy pro 
umístění vojenské správy, nemocnici, správy 
zemního cvičiště a výukové sály důstojnických 
kurzů se 100 lůžky. Další budovy měly sloužit 
jako důstojnický dům pro stálý personál, dů-
stojnický dům pro důstojnické frekventanty, 
kantýny s ubytovacími prostory pro poddů-
stojníky a mužstvo, stáj pro 60 koní s přístřešky 
pro vozy a jízdárna či dílny a garáže pro 200 
vozidel.

Požadované prostory
V Pikovicích mělo být zajištěno ubytování 
pro tři roty (600 mužů) a pro poddůstojníky 
(250 mužů). Pro každou rotu byla požado-

vána jedna až dvě budovy pro 
vojenskou prodejnu, skladiš-
tě zbraní a  šatstva. Uprostřed 
ubytovacího komplexu mělo 
být nástupiště o velikosti ales-
poň 80x100 metrů pro každou 
rotu.
Na Brunšově bylo požadováno 
ubytování pro jednu rotu (200 
mužů), pro zvláštní výcvikový 
kurz (180 mužů) a  ubytování 
pro personál vodního cvičiš-
tě. Ostatní budovy nevyužité 
pro ubytování jednotek měly 
být dány k dispozici stálým za-
městnancům školy. 
Honosné vily obsadili důstoj-
níci a velitelé ženijní školy se 
svými rodinami. Pro ubyto-
vací potřeby frekventantů vo-
jenských kurzů byly na území 
obce vystavěny dřevěné uby-
tovny, tzv. „teskobaráky“, kte-
ré se příliš nelišily od  budov, 
které stály v  koncentračních 
táborech.

konflikty mezi vojáky a civilisty
Přestože nejsou známy žádné projevy odporu 
ze strany místních obyvatel z důvodu nuce-
ného vystěhování, z rozkazů generála Kleina 
je patrné, že k určitým konfliktům docházelo. 
Například v dokumentu datovaném 29. srp-
na 1942 je uvedeno, že došlo k potyčce v hos-
podě, kde čtyři podnapilí frekventanti školy 
napadli české civilisty. Za to jim byl uložen 
trest několikadenního pobytu ve vězení. Ve-
litel školy chování vojáků odsoudil z důvodu 
poškození pověsti školy a zavedl hlídky, které 
o víkendech kontrolovaly chování příslušní-
ků školy ve veřejných hostincích a na ulicích.

Text: Lucie HAšKoVá

Foto: archiv L. ryšánka

V pozadí ubikace pro vojáky
(archiv F. Holešty)

Velitel ženijní školy e. Klein

Dokument: VHA, fond SS-Pi. Sch.



{ 5 }

{ TÉmA: 70 LET OD vysTěhOvání }

Jak a kde ProbÍHaL VoJenSkÝ VÝCVik
Přírodní terén Hradištka a  jeho okolí nabízelo pro výcvik ženistů ideální podmínky – 
rozsáhlé lesy, pole, hluboké rokle či vodní plochy. Území bylo rozděleno na  několik 
výcvikových ploch, kde účastníci kurzů trénovali vojenské dovednosti, ale i  fyzickou 
zdatnost. 

Pás území táhnoucí se od samého ostrohu 
na Sekance, přes pole v lokalitě Nade vsí až 
k lesu zvaném Haberna sloužil jako cvičné 
území nazývané „Landplatz-Depot“. Na jeho 
východním okraji v Haberně bylo vybudo-
váno muniční skladiště „Munitionsdepot“, 
které bylo před koncem války vyhozeno 
do povětří. Tento výbuch způsobil největší 
rozsah poškození na domech za celou dobu 
okupace. 
V  prostoru na  Sekance byly postaveny tři 
vojenské bunkry, z  nichž se do  dnešních 
dnů zachoval pouze jeden. Jednopodlaž-
ní betonový objekt připomíná předválečný 
československý bunkr, jeho interiér tvoří 14 
malých zděných místností. Střílny jsou vy-
modelované v betonu a dvě zvonové šachty 
jsou zakončeny pozorovacími štěrbinami 
a plochou střechou.

ostatní výcvikové plochy
Další cvičný prostor nazývaný „Landplatz-
-Ziegelei“ se nacházel na polích za budovou 
dnešní pošty a  v  lokalitě zvané V  cihelně. 
Pod Medníkem byla postavena pistolová 
střelnice „Pistolen-Schieβstand“ pro školní 

střelbu z ručních zbraní, na jejíž stavbě pra-
covali čeští dělníci i vězni z pracovního tábo-
ra. O jejím pravém využití se dodnes vedou 
spory a existují domněnky o tajném vstupu 
do podzemních prostor. 

Vodní cvičiště
Na Brunšově a v osadě Šlemín na břehu Vlta- 
vy bylo zbudováno vodní cvičiště s přístavi-
šti a skladišti „Wasserübungsplatz Moldau“. 
Dodnes se dochovalo uměle vytvořené slepé 
rameno Vltavy a skladiště, dnes využívané 
jako truhlářské a  jiné dílny. Vodní cvičiště 
se rozléhalo i na levém břehu Sázavy v Piko-
vicích – „Wasserübungsplatz Sassau“. K vo-
jenskému výcviku využívala ženijní škola 
také území na Závisti v lokalitě Kobylí draha 
(„Schieβstände Zawist“) a  prostor severně 
od Třebsína („Übungsplatz Trebsin und Za-
wist“). 

Vojenský výcvik
O  podobě výcviku si lze udělat představu 
z dochovaných rozkazů, které byly vydává-
ny před příjezdem inspekce z řad vysokých 
důstojníků zbraní SS a v nichž bylo rozepsá-
no, co má která jednotka na určitém cvičišti 
předvádět. Na vodním cvičišti Vltava pro-
váděli frekventanti například ukázku, jak 
během půl hodiny postaví válečnou mostní 
soupravu a pozemní lávky pro přejezd čtyř-
tunových nákladních automobilů.  Na cviči-
šti	„Cihelna“	probíhal	boj	v zalesněném	úze-
mí, polní opevňování, minování a hloubení 
protitankových zákopů. Jednotlivé ženijní 
kolony zde také předváděly na maketách tan-
ků protitankový boj zblízka a pokládání min 
typu T a S. Na „Landplatz Depot“ probíhal 
výcvik ženijních úderníků s ostrou municí, 

výcvik se ženijními stroji, boj zblízka či tr-
hací práce. Na Sázavě se mimo jiné trénovala 
stavba lávek pro pěší.

Sportovní disciplíny 
a politická výchova

Kromě vojenských dovedností zde frekven-
tanti školy cvičili i  svou fyzickou kondici 
v základních sportovních disciplínách, jako 
byl skok do dálky a do výšky, jízda na koni 
bez sedla nebo vodní sporty – pádlování, 
veslování či plavání. A  nezbytností bylo 

i  několikatýdenní politické školení. Mezi 
vyučovanými předměty byl například život  
A. Hitlera, řád SS, Norimberské zákony, ra-
sové otázky nebo politické otázky z denního 
tisku a rozhlasu. 

Text: Lucie HAšKoVá,
 foto: Vojtěch Pavelčík

Dokument: VHA, fond SS-Pi. Sch.

Foto: archiv V. Dipolda
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Ze VZPoMÍnek PaMětnÍkŮ
Přinášíme další z řady autentických vzpomínek na období vystěhování a fašistické oku-
pace. První příběh se týká hledání náhradního bydlení a strachu o své nejbližší, druhé 
vyprávění popisuje odvahu čtrnáctileté dívky, která s  německými kápy vyjednávala, 
aby měchenickým občanům dovolili nosit vězňům z Hradištka jídlo.

eliška bringlerová vzpomíná 
na dobu vystěhování

Když přišlo vystěhování, bylo to těžké obdo-
bí pro všechny. Nás odsud stěhovali a jiným 
zase zabírali byty, abychom měli kde bydlet. 
Přesídlovací kancelář nám navrhla tři mís-
ta k bydlení. Ve vile na Hvozdech ve sklepě, 
okna tam byla až u země. Na dalším místě by-
chom zase bydleli jen v takovém kumbálku. 
Nakonec jsme se ubytovali ve Štěchovicích 
u Kocáby v údolí, kudy vede silnice na Slapy, 
říká se tam v Zadních koncích. Bydleli jsme 

v chalupě u Novotných, kde byly dvě veliké 
sednice. Jednu měli pro sebe a  tu druhou 
nám nechali. Maminka byla ráda, že nám 
dovolili vzít si s sebou i kozu a psa. Jejich pes 
seděl u boudy před barákem a ten náš zase 
za barákem. Vycházeli jsme s nimi dobře.
Bydlela jsem tam společně s rodiči, o tři roky 
mladší sestrou a manželem. Sestra pak byla 
deset měsíců totálně nasazená v Německu. 
Můj manžel pracoval dva a půl roku v Essenu 
v továrně jako řidič. S prací byl docela spo-
kojený a mohl jezdit domů na dovolené. Ale 
ke konci války, když Spojenci bombardovali 
německá města, tak jsme měli velký strach, 
že se odtamtud nevrátí živý.
Když jsme se po válce vrátili domů, dům byl 
celkem v pořádku, jen ploty zmizely a okna 
byla vysazená. Nad chalupou jsme měli velký 
kus pole a po válce jsme ho našli rozdělené 
hlubokým	příkopem.	Chodili	nám	ho	zaha-
zovat dva z českých kolaborantů, které drželi 
na Hradištku. Ale za práci u nás byli vděční, 
protože dostali aspoň najíst.

Marcela Hurtová předávála vězňům 
jídlo od lidí z Měchenic

Když jsem v  roce 1944 dokončila školu 
v Davli, bylo mi čtrnáct let a nastoupila jsem 
do práce v Měchenicích na nádraží. Praco-
vala jsem na traťové správě, vozila jsem děl-
níkům výčetky, nářadí a dělala další práce. 
Na nádraží se vykládalo veškeré zboží, které 
bylo určené pro vojáky na Hradištku, protože 
trať do Pikovic byla přerušena. V davelských 
tunelech byla továrna na součástky pro zbra-
ně V-1 a V-2. 
Každý den přivážel náklaďák skupinu tak 
dvaceti vězňů z  koncentračního tábora 
z Hradištka, kteří z vagónů vykládali mate-
riál a zase nakládali to, co se vyrobilo v tu-
nelech. Na nádraží stál dřevěný kiosek, kde 
se prodávalo pivo a limonády. Vězni se tam 
každé poledne scházeli, napili se tam a tro-
chu najedli, pokud měli nějakou svačinu. 
Celé	Měchenice	sbírali	tabačenky,	na které	
se jednou za měsíc fasoval tabák a cigarety. 
A protože já jsem do té kantýny každý den 
chodila a mluvila jsem dobře německy, tak 
mě pověřili, abych těmi cigaretami uplácela 
kápy. A za to jsme těm vězňům mohli dávat 
nějaké jídlo.Vězni byli hrozně vděční za to, že 
jim tam jídlo nosím a že s nimi vůbec někdo 
komunikuje.
Na konci dubna byl transport. Na nádraží 
dovedli všechny vězně z Hradištka a nacpali 
je do nákladních vagónů. A oni v nich stá-
li dva dny, a to doslova, protože ani neměli 
místo na sezení. A celé Měchenice viděly ty 

stovky podvyživených lidí, a tak zase upláceli 
Němce cigaretami, aby nám dovolili dát jim 
najíst. Místní řezník navařil padesátilitrový 
kotel polévky a udělal ji hodně mastnou, aby 
je zasytila. Jenže ti chudáci z toho měli akorát 
střevní problémy. Hrozně jsme si vyčítali, že 
jsme jim víc ublížili než pomohli. Dodnes vi-
dím jejich ruce vystrčené ze zamřížovaných 
okýnek vagónů, jak prosí o chleba – „léba, 
léba, léba“. To poznamená člověka na  celý 
život.
Jeden z vězňů ve vlaku zemřel, tak jeho tělo 
vyndali ven a  jiní vězni ho pochovali nad 
nádražím. A když bylo po revoluci, němeč-
tí zajatci byli donuceni jeho tělo vykopat, 
dát do rakve a znovu pohřbít. Ještě dnes je 
na tom místě křížek. 
(o platonické lásce Marcely k francouzskému 
vězni Théovi se dozvíte na výstavě „Když pam-
pelišky nekvetly“ nebo v almanachu ohlédnu-
tí, který vyjde v září 2012.)

Zaznamenala: Lucie HAšKoVá

Vyhodnocení soutěže a určení vítěze bylo velmi 
složité, protože všechny práce byly vydařené. Děti 
pod pojmem „domov“ nejčastěji znázorňovaly 
dům, ve kterém bydlí, svoji rodinu, přátele nebo 
domácí zvířata. Objevovala se i  oblíbená místa 
v naší obci, jako například škola, zámek, rybník 
nebo fotbalové hřiště. 

Gratulujeme vítězkám
Nakonec jsme mezi záplavou obrázků vybrali ten, 
který namalovala Dominika Hošková. Líbilo 

ZÍtra MUSÍM oPUStit doMoV
tak znělo tematické zadání soutěže, 
kterou jsme před časem vyhlásili v na- 
ší knihovně. děti měly výtvarně nebo 
literárně zpracovat, co pro ně zname-
ná domov a jak by se cítily, kdyby ho 
musely náhle opustit. 
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{ TÉmA: 70 LET OD vysTěhOvání }

kdYŽ PaMPeLiškY nekVetLY
VÝStaVa o konCentraČnÍM táboře Hradištko
U příležitosti 70. výročí vystěhování kraje mezi Vltavou a Sázavou a v rámci projektu 
ohlédnutí byla v pátek 15. června na zámku v Hradištku zahájena výstava o historii kon-
centračního tábora Hradištko nazvaná „když pampelišky nekvetly“. 

Obřadní síň byla zaplněná do  posledního 
místa a návštěvníci měli možnost shlédnout 
v  české premiéře francouzský dokument 
„Hradištko: Pobočka tábora Flossenbürg 
30 km na  jih od Prahy“, který v  roce 2003 
natočil	Michel	Clisson.	V dokumentu	zazní	
vzpomínky vězňů, kteří přežili pobyt v kon-
centračním táboře, ale i pamětníků z Hra-
dištka. Hodinový snímek s českými titulky je 
možné vidět i v běžné otevírací době výstavy, 
a to přímo ve výstavní místnosti.
První část výstavy je zaměřena na  průběh 
vystěhování Hradištka a přeměnu obce pro 
účely vojenského cvičiště. Návštěvníci se se-
známí s nejvýznamnějšími stavebními úpra-
vami, které byly v obci provedeny, a na sou-

časných fotografiích řady míst, které nafotil 
Vojtěch Pavelčík, si mohou potvrdit, že stopy 
po okupantech jsou znatelné dodnes.

dosud nepublikované fotografie
Druhá a  zároveň rozsáhlejší část výstavy 
mapuje vznik pracovního tábora, později 
přeměněného na pobočku koncentračního 
tábora Flossenbürg. Každého jistě zaujme 
rozsáhlá sbírka fotografií zachycující nově 
postavený pracovní tábor v roce 1942 z fon-
du Národního archivu, která nebyla dosud 
publikovaná. Každodenní život v táboře, hlad 
a strádání vězňů i smrt číhající na každém 
kroku přibližují citace z francouzských knih, 
které sepsali sami vězni. Z  řady smutných 

osudů vystupuje příběh korespondenční-
ho přátelství mezi francouzským abbé Ga-
brielem a  štěchovickým farářem Bětíkem, 
ale také milostný příběh patnáctileté dívky 
z Měchenic a osmnáctiletého francouzského 
vězně, jejichž přátelství trvá dodnes. 
Na výstavě je možné vidět i několik unikát-
ních předmětů, například originální stoličku 
nebo talíř používaný v  táboře. Tímto bych 
ráda poděkovala všem, kteří nám zapůjčili 
předměty, historické fotografie a dokumen-
ty, i těm, kteří nám vyšli vstříc při pořizová-
ní fotodokumentace míst spjatých s dobou 
okupace.
Výstava bude otevřena do konce července, 
a to každé úterý (15 – 17 h), čtvrtek (17 – 19 
h) a sobotu (14 – 17 h).

Text: Lucie HAšKoVá, 
foto: Vojtěch Pavelčík

ZÍtra MUSÍM oPUStit doMoV
se nám, že vedle rodiny a školy namalovala také 
na první pohled běžné věci, jako například postel, 
rodinný stůl nebo dokonce záchod. I to jsou věci, 
po kterých se nám stýská, když jsme delší dobu 
mimo domov.
V literární části soutěže se stala výherkyní Barbora 
Burianová, která velmi hezky a dojemně vyjádřila, 
jak by se cítila při náhlém odchodu z domova.
Děkujeme všem dětem, které se soutěže zúčastnily, 
i paní učitelkám za jejich iniciativu. Všechny sou-
těžní obrázky a literární práce si můžete prohléd-
nout v naší knihovně.

Text: Lucie HAšKoVá

barbora burianová: StěHoVánÍ
Dnes ráno jsem se dozvěděla, že musím opustit do-
mov. Moc mě to mrzelo a měla jsem slzy na krajíč-
ku. rodiče mi řekli, že už zítra odjíždíme. Prý, ať 

si jdu sbalit. Smutně jsem odcházela do svého 
pokoje. Musím si sbalit jen to nejdůležitější 
a mě napadlo: oblečení, jídlo, 
pití, lékárnička, boty a batoh. 
Potom jsem přišla za  rodiči 
do kuchyně a oznámila jsem 
jim, že mám sbaleno. Těši-
la jsem se na  poslední den 
ve škole. Ve škole jsem smutně 
oznámila, že se stěhuji. Doma 
jsem si vzala kufr. Tiše jsme 
nasedli do auta a vyjeli. Ba-
bička řekla, že u ní můžeme 
zůstat, než najdeme nový 
domov. Zeptala se mě, co mi 
bude chybět nejvíce. Já jsem 
odpověděla: přátelé. Byli jsme 
u babičky dva měsíce. V no-

vém domově to bylo pěkné, ale nikdy se mi 
nepřestalo stýskat.
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{ ROzhOvOR }

brzy budou zahájeny olympijské hry, a to v Londýně, kde v roce 1948 vybojoval emil Zátopek 
první zlatou medaili pro Československo. V tomtéž roce se konaly i první poválečné zimní olym-
pijské hry na půdě neutrálního švýcarska ve Svatém Mořici. ota Skrbek (87) zde tehdy re-
prezentoval naši zemi v severské kombinaci. Povídali jsme si o podmínkách tehdejšího sportu, 
vládním nařízení „úředníci do výroby“ i o zlomeninách všeho druhu.

  Jak jste se ke sportování dostal?
Pocházím z Krkonoš, takže jsem od dět-

ství lyžoval. Závodil jsem v severské kom-
binaci, ale účastnil jsem se třeba i  Jizerské 
padesátky. A  když jsem šel na  vojnu, byl 
jsem v  armádním sportovním klubu ATK 
a vybrali mě do reprezentace. Mým velitelem 
byl	Emil	Zátopek.	On	a Raška	byli	v té	době	
největšími sportovními osobnostmi. Když 
Zátopek vybojoval první zlatou medaili, měli 
jsme všichni z toho obrovskou radost a po-
řádně jsme to oslavili. 

 Jak vzpomínáte na svoji účast na hrách?
Závodilo tam 28 zemí. Já jsem skončil 

v severské kombinaci na osmém místě. Bě-
žel jsem 18 km a skákal na velikém můstku 
na dva pokusy. Podařilo se mi skočit kolem 
75 metrů. 

 Dají se srovnat podmínky tehdejších 
sportovců s těmi dnešními?

To vůbec ne. My jsme dostali reprezentační 
oblečení a pak jsme ho museli všechno zase 
odevzdat.

 Byl už tehdy nějaký rozdíl mezi sportov-
ci-amatéry a profesionály?

Tehdy to byli jedině amatéři. Nikdo se sportem 
neživil, všichni chodili normálně do práce.

 Jak jste se na hry připravoval? 
V zimě jsme jezdili na soustředění do Ta-

ter a do Špindlerova Mlýna a trénovali na ly-
žích, v létě jsem se věnoval atletice.

 Měl jste nějaký úraz ze skoků?
Každá kost, která v těle je, byla zlomená. 

Manželka Ludmila Skrbková: I do porod- 
nice za mnou přišel se zlomenou klíční kostí. 

 Měla jste o něj strach? Chodila jste se 
koukat na závody?

Paní Skrbková: Jednou jsem byla u jednoho 
jeho pádu, to bylo ve Vysokém nad Jizerou. 
Pořád jsem mu povídala, ať si vybere. Buď 
sport, nebo rodinu.

 A jak dlouho jste dával přednost sportu?
Ještě asi další čtyři roky po  olympiádě. 

Pak už jsem nezvládal tolik trénovat a vypadl 
jsem z národního mužstva. 

 Kdy jste poprvé skočil z můstku na ly-
žích?

Už jako kluk. U nás se říká, že se děti rodí 
s lyžemi na nohou. 

 Jak jste se dostal k práci v lese?
Byl jsem zaměstnaný na školském referátě 

na okresním úřadě. V roce 1952 přišla vlád- 
ní výzva „úředníci do výroby“ a 75 000 ad-

ministrativních míst bylo zrušeno. V té době 
jsem byl stále v národním mužstvu a kvůli 
udržování fyzické kondice jsem si vybral 
práci v lese. 
Paní Skrbková dodává: Ale hned se mu stal 
vážný úraz. Při svážení dřeva na rohačkách si 
zlomil nohu na dvou místech.

kdYŽ JSeM něCo děLaL,  tak Pořádně
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{ ROzhOvOR }

Bavila vás práce v  lese, třebaže jste se 
k ní dostal spíše náhodou? Prý se kvůli 

vám musely předělávat tehdejší pracovní 
normy?
(směje se) Bavila mě moc. Nebyl jsem líný 
a když jsem něco dělal, tak pořádně.

 Od kdy žijete na Hradištku? 
Od roku 1961. Ředitel lesů ve Vrchlabí šel 

na Zbraslav a přemluvil nás, abychom se sem 
přestěhovali. 

 Jak se změnilo Hradištko za  dobu, co 
zde žijete?

My do vesnice skoro nepřijdeme. Jsme po- 
řád doma nebo na zahradě. Ale když jsme sem 
přišli, nebyla tu okolo žádná chata, ani ple-
menáři. Místo silnice sem vedla polní cesta. 

 V místě, kde bydlíte, se říkalo V cihel-
ně. Pamatujete, když tu ještě cihelna 

opravdu byla a v kterých místech se přesně 
nacházela?
Samozřejmě. Na tom místě dnes stojí chata, 
ale sklepy tam jsou původní.

 Letos si na Hradištku připomínáme 70 
let od vystěhování. Jak jste prožil váleč-

né roky? 
Bydleli jsme s  rodiči v  Sudetech a  museli 
jsme se vystěhovat. Pamatuju si, jak nás vezli 
na žebřiňáku	taženým	párem	koní.	Chodil	
jsem v  Jilemnici na  gymnázium, ale školu 
nám pak zavřeli. Maturitu jsem si dodělal až 
po válce. 

Když jste se sem přestěhovali, ne- 
překvapilo vás, že i  tady byli li- 

dé vystěhovaní? 
Ano, místní nám o tom hodně vyprá-
věli. Na zahradě jsme běžně nacházeli 
náboje. 

 Před dvěma lety jste oslavili dia- 
mantovou svatbu. Máte nějaký re-

cept na spokojené manželství?
Paní Skrbková: Nejhorší chvíle pro mě 
byly, když syn odešel na vojnu na Šu-
mavu, dcera se vdala a přestěhovala do 
Vysokého nad Jizerou a my jsme tu zů-
stali sami dva. 
O. S. Nějaké připomínky na sebe mí-
váme, jak manželka, tak já. Ale zase to 
přejde. 
Děkuji za rozhovor.

rozhovor zaznamenala 
Lucie HAšKoVá

kdYŽ JSeM něCo děLaL,  tak Pořádně

Ota Skrbek se narodil 15. břez-
na 1925 v podkrkonošské Ji-
lemnici. Vystudoval gymná- 
zium, poté pracoval na okres- 
ním úřadě. V letech 1947 – 49 
byl na vojně na Strahově v ar- 
mádním sportovním klubu. 
V roce 1948 se zúčastnil zim-
ních olympijských her ve Sva- 
tém Mořici, kde v disciplíně  
severská kombinace skončil 
na 8. místě. Několikrát se ta- 
ké účastnil i závodu Jizerská 
padesátka. Od roku 1952 až  
do důchodu pracoval v lese. 
Od roku 1961 žije na Hradišt-
ku. Má dvě děti, čtyři vnouča-
ta a sedm pravnoučat.
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{ ŠkOLA, ŠkOLkA }

Jaro Ve škoLCe
ani jsme se nenadáli a je tu konec školního roku. Jaro ve školce bylo bohaté 
nejen na výlety a společné akce, ale i na události běžných dnů. 

Přečetli jsme mnoho knih a dozvěděli se 
spoustu věcí, děti se naučily nové hry, písnič-
ky, básničky a tanečky, z nichž některé jsme 
využili při „Zpívání pro maminky“ – jarní 
besídce při příležitosti Dne matek.
Mezi společné akce patřila také výprava za 
kandíkem, na kterou se tentokrát vypravila 
celá	školka.	Cestu	nám	zpestřil	pan	Rudolf	
Zděnek přípravou naučné stezky se zajíma-
vými úkoly. Děti byly nadšené a všichni jsme 
se něčemu přiučili.

Výlet na hrad za zvířaty
Další velmi povedenou akcí byl výlet na hrad 
Točník, který se na několik dní proměnil na 
Hrad zvířat. Na výlet jsme se důkladně při-
pravili nejen vyprávěním o tom, co nás čeká, 
ale i batikováním triček, která jsme na výlet 
oblékli. S jejich přípravou nám velmi pomoh-
la paní Šablová, která letos vedla ve školce 
výtvarný kroužek. Na Točníku jsme se setkali 
s mnoha domácími zvířaty a většinu z nich 
jsme mohli dle libosti hladit. Bylo neuvěři-

telné, kolik dětských ručiček 
zvířata snesla bez nejmenší-
ho náznaku nelibosti. Kro-
mě toho jsme viděli drezuru 
koně a ukázku výcviku psí 
agility.

Zvířecí olympiáda
Na co budeme všichni ještě 
dlouho vzpomínat, je ob-
líbený „Pyžamkový večer“. 
Tentokrát jsme ho zahájili 
„Zvířecí olympiádou“. Kaž-
dé stanoviště bylo nazváno 
podle zvířete, které něčím 
vyniká, např. klokan ve sko-
cích, gepard v rychlém běhu 
apod. Jako již mnohokrát se 
nám naše plány pokoušelo 

překazit počasí, ale fáborky vedoucí k „olym-
pijskému hřišti“ silný déšť naštěstí vydržely. 
Děti si soutěže i celý večer ve školce velmi 
užily a všichni se budeme těšit na příští spo-
lečné akce.
Do konce školního roku nás ještě čeká Za-
hradní slavnost spojená s loučením budou-
cích školáků a následně jejich rozlučkový 
výlet. A pak už hurá na prázdniny. 

Text a foto: kolektiv Mš

ZáPiS dětÍ do MateřSkÉ škoLY
V květnu proběhl zápis dětí do mateřské školy. Zájem byl opět veliký, bylo podáno 47 
přihlášek. V tomto roce bylo vydáno více odkladů pro předškolní děti než loni a protože 
byly nové děti přijímány do naplnění stávajících prostor Mš, tzn. do maximální kapacity 
50 dětí, rozhodnutí o přijetí obdrželo 13 žadatelů. 

Přednost v  přijímání mají ze zákona děti 
předškolního věku, zde není možné nastavit 
žádná kritéria. Spravedlivý výběr ostatních 

zájemců je úkol opravdu nelehký a o  tom, 
komu dát přednost, bychom mohli dlouze 
diskutovat. Jelikož mateřská škola je zaříze-

ní předškolního vzdělávání a jde především 
o děti, nastavila jsem kritéria co nejvíce jed-
noznačná i při tomto nízkém počtu volných 
míst.	Rozhodující	je	věk	dítěte,	trvalé	bydli-
ště a celodenní docházka. V tomto kole zá-
pisu bylo přijato pět dětí předškolního věku 
a osm nejstarších dětí splňujících nastavená 
kritéria. 

dodatečný zápis
Obec Hradištko jako zřizovatel Mateřské 
školy Hradištko připravuje rozšíření kapa-
city MŠ o 25 dětí rekonstrukcí a přestavbou 
části staré budovy Základní školy Hradištko. 
Vznikne tak detašované pracoviště školky. 
Poté bude vypsán dodatečný zápis, jehož 
termín bude zveřejněn v nejbližším termínu 
po kolaudaci. Tím budeme moci uspokojit 
další zájemce a vyřeší se tak napjatá situace. 
Předem děkuji za  trpělivost a  pochopení 
a pevně věřím, že nový termín zápisu budu 
moci uveřejnit co nejdříve. 

Text: PAVLíNA MAToušKoVá, 
ředitelka Mš
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{ ŠkOLA, ŠkOLkA, příRODA }

JarnÍ beSÍdka Ve škoLe
Měsíc květen se ve škole už tradičně nese v duchu příprav na jarní besídku. ta letošní 
proběhla  ve čtvrtek 31. května již podruhé v tělocvičně.

Stejně jako  vždy vystoupily děti pod vedením 
paní Petrákové s anglickou scénkou, zapíska-
ly na flétničky pod taktovkou paní Jelínko-
vé. Vyposlechli jsme si báječnou hru na sa-
xofon v podání Dana Blahoše a všechny nás 
zcela uchvátila Anička Buriánková z 1. roč-
níku svojí kouzelnou hrou na harfu. Čtvrťač-
ky Vendy s Dorkou celý program zpestřily 
ukázkami z latinskoamerických tanců. A sa- 
mozřejmě se předvedli členové Dramatické-
ho kroužku se svými pohádkami. Letos se 
hrála Princezna se zlatou hvězdou na čele  
a pohádka Princové jsou na draka.

Herecké výkony dětí  
si zaslouží uznání

Každoročně mě děti překvapí, co všechno 
dokážou. Samozřejmě  že jejich výkony jsou 
rozdílné, někdo trochu drmolí, někdo mluví 
potichu (snad se časem dočkáme zvukové 
aparatury), někdo text jenom „odříká“. Ale 
už jenom odvaha vystoupit na jeviště zaslouží 

ocenění. Nejsme výběrový kroužek, šanci do-
stane každý, kdo má zájem a ten je po celou 
dobu stále velký. Proto také máme kroužky 
dva, musíme hledat pohádky s více rolemi,  
i tak si různě pomáháme, v pohádce O Smo-
líčkovi nám tak jednou vystupoval i netopýr, 
role a texty píšu dětem takzvaně „na tělo“ 
podle jejich schopností. Je úžasné sledovat, 
jak se rok od roku vylepšují. Nezastihne-li je 
v páté třídě puberta a nezačnou-li se stydět, 
bývají skvělí! A já před všemi dětmi za jejich 
výkony smekám.
Divadelní představení s dětmi připravuji ve 
svém volném čase, jejich úspěch a spokoje-
nost je pro mě tou hlavní odměnou. Vidět 
šťastný výraz v očích žáků, kteří při běžné 
výuce leckdy nepatří mezi premianty, jak se 
za bouřlivého potlesku uklání, za všechnu 
námahu stojí.
                                                                                                                    

Text: LeNKA KoSTeČKoVá, 
foto: Jana Jelínková

beZPeČná CeSta 
do škoLY

Možná jste si všimli, že se v centru obce obje-
vil nový přechod pro chodce a silnice vedou-
cí	okolo	školy	se	stala jednosměrnou.	Cílem	
těchto úprav bylo zvýšit bezpečnost zejména 
našich dětí, které tudy chodí do školy i domů 
a také na obědy do školky. Nejen v ranní špič-
ce se zde velmi zvýšil automobilový provoz, 
a  tak se tu potkávali chodci s  auty v obou 
směrech na  velmi malém a  nepřehledném 
prostoru. Věříme, že úpravy přispějí ke zklid-
nění provozu a toto místo se pro všechny sta-
ne bezpečnějším.

Text: HANA HrADiLoVá; 

HELENIN DUB
Helenin dub na  rozdíl od  „utajené jed-
le“ z minulého článku budete jistě mnozí 
znát, najdeme ho snadno – od  Hradištka 
jsou oba stromy vzdušnou čarou vzdáleny 
asi 4 km a nacházejí se uprostřed stejného 
lesního komplexu na  k.ú. Slapy v  kopci 
nad kocábou. 

Helenin dub, řádně označený tabulkou, na 
nás čeká vlevo hned u cesty, asi v polovině 
lesní silničky, která stoupá z osady Havran 
na Slapy. Vede tudy modrá turistická cesta 
a cyklotrasa 301, najdete ji i na mapě KČT  
č. 38 v sektoru B5 – pro technikou vybavené 
turisty i údaje pro GPS: 49 41 52,4   14 22 29,5.
Překrásný strom je nepřehlédnutelný. Je to 
dub letní, má obvod kmene 414 cm, výšku 
23 m, stáří 210 let a  má krásnou košatou 
korunu. Památným stromem byl vyhlášen 
v roce 1983 a stal se tak jedním z dvou set 
památných dubů Středočeského kraje.

Proč se jmenuje Helenin?
Pravděpodobně podle komtesy Heleny Ai-
chelburgové, dcery majitele slapského pan-
ství. Mladá dáma i později se svým manže-
lem hrabětem Vladimírem Aichelburgem 
na Slapech v zámku ráda pobývala. Oblíbená 
komtesa Helena podporovala snahy místních 
českých vlastenců, její manžel byl v roce 1881 
zakládajícím členem slapského dobrovol-
ného hasičstva a prvním předsedou místní 
školní rady. 
Aichelburgové jsou šlechtický rod půvo-
dem z Korutan. V 18. století se hraběcí rod 
rozdělil na českou a uherskou větev. Česká 
větev Aichelburgů se brzy vžila do českých 
poměrů. Jejich majetek byl zestátněn, avšak 
v roce 1989 v restitucích vrácen. Jedním z po-
sledních žijících členů rodu je nyní rovněž 
Vladimír, současný držitel zámku Neustupov 
u Lázní Bělohrad.

Text a foto: ing. eDiTA FiKeroVá
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kVěta FiaLoVá ZaHáJiLa VÝStaVU
dramaturg Zdeněk tulis připravil na Hradištku výstavu, která v naší obci není úplně vše-
dní. návštěvníci si mohli prohlédnout koláže herce a komika Miroslava Horníčka. ote-
vření výstavy předcházelo setkání s herečkou květou Fialovou.

Květa Fialová je proslulá svým věčným op-
timismem, nadhledem a životní moudrostí. 
O tom, že jde skutečně o éterickou bytost, se 
mohli přesvědčit návštěvníci besedy s touto 
slavnou českou herečkou, kterou moderoval 

Zdeňek Tulis. S Květou Fialovou si povídal 
hlavně o jejích slavných rolích, hereckých 
zkušenostech a přátelích. Zazněly i její své-
rázné názory na politiku, partnerské soužití 
a muže jako takové. Její povídání doprovo-
dili hrou na klavír Vojta a Václav Hradilovi 
a Matyáš Jelínek.Návštěvníci se bezpochyby 
dobře bavili a vyprodaná obřadní síň svědči-
la o tom, že lidé pořádání této kulturní akce 
uvítali.
Poté se všichni přesunuli o patro výš, kde 
byla zahájena výstava. Přátelé Miroslava 
Horníčka zavzpomínali na humorné chvíle 
strávené s tímto nezapomenutelným komi-
kem, připomněli jeho bodré výroky a hlášky 
a z reproduktoru zazněla i jedna z jeho slav-
ných scének.

Text: Lucie HAšKoVá, 
foto:	Hedvika	Czurdová	Ježková

kLaVÍrnÍ konCert na ZáMkU
V  pátek 18. května se rozezněla obřadní síň zámku klavírními tóny. Žáci profesorky 
Jarmily Mikotové zakončili již tradičně další školní rok jarním koncertem. Letos poprvé 
dostali příležitost předvést, co se naučili, v důstojném prostředí hradištského zámku. 

Kromě klavírních skladeb zazněly také tóny 
zobcových fléten, program obohatilo i mlu-
vené slovo. Připomněli jsme si blížící se ju-
bileum Ilji Hurníka poslechem jedné z jeho 
povídek na hudební motivy. Verše českého 
básníka Václava Hraběte byly též spjaty 
s  hudbou, tentokrát geniálního skladatele  
J.	S.	Bacha.	Rodiče	i	prarodiče	mladých	mu-

zikantů, ale také další hosté ocenili mladé 
muzikanty zaslouženým potleskem. A my 
doufáme, že pěknou příležitost poslechnout 
si naše mladé i zkušenější muzikanty budeme 
mít znovu v závěru letošního roku. 

Text: HANA HrADiLoVá,
foto: Karel Šmejkal a Jan Marvan

oMLUVa 
náVštěVnÍkŮM 

diVadeL
omlouvám se těm účastníkům divadel-
ního zájezdu do divadla na Jezerce, kteří 
se při posledním zájezdu vraceli domů se 
špatnými pocity a na vysvětlenou uvádím: 
V  loňském roce dealer agentury „Kultura 
2012“ vnutil obecnímu úřadu velké množství 
slevových kuponů a já jsem byla pověřena je 
využít pro naše zájezdy. Záhy jsem však zjis-
tila, jak nesnadný to bude úkol. Tyto slevy 
lze totiž využít pouze v několika vybraných 
divadlech a zdaleka ne na ta  představení, kte-
rá bychom nejraději viděli. Protože v nabídce 
jsou díla méně žádaná, vybírala jsem hlav-
ně podle známých herců, abychom alespoň 
mohli vidět zajímavé herecké výkony. 

Představení bohužel nenadchla
Už minulá zkušenost ve  Stavovském diva-
dle některé z nás nijak nenadchla (prostředí 
válečného Polska) i přes nesporně výborné 
herecké výkony V. Postráneckého, M. Donu-
tila a dalších. Představení „Na dotek“ jsem 
vybírala nejen kvůli hereckému obsazení, ale 
i kvůli tomu, že jsme mohli získat až třetí ter-
mín, protože bylo vyprodané. (Nad tím taky 
trochu kroutím hlavou). Ani z videoukázky, 
která je k dispozici na internetu, opravdu ne-
bylo patrné, co všechno zazní z jeviště. 

na komedii do Ypsilonky
Další kupony (dealer zjevně nabyl dojmu, 
že je budeme odebírat ve velkém pravidel-
ně), jsem striktně odmítla. I s využitím pro 
školní představení v  červnu mi ještě dal-
ší zbývají. Tento přesvědčivý pán dokonce 
neváhal přijít mne znovu přesvědčovat až 
do školy, leč marně. Vydáme se raději sami 
– a to hned v září – tentokrát poprvé do di-
vadla Ypsilon na groteskní komedii milost-
ných víceúhelníků „Hlava Medúzy“, kterou 
zdařile rozehrávají za  tuto hru oceněný  
J. Lábus, J. Kretschmerová a  další. Plakáty 
s  přesnými informacemi budou vyvěšeny 
začátkem září, kdy začneme přijímat také 
objednávky na vstupenky. 
Děkuji za pochopení.

Text: JANA cHADiMoVá
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kniHoVna ZÍSkaLa dotaCi na VYbaVenÍ
koncem loňského roku jsme prostřednictvím obce Hra- 
dištko podali žádost o dotaci z Fondu kultury a obnovy 

památek Středočeského kraje. k naší radosti se nám podařilo získat požadova-
né finanční prostředky ve výši 43 225 kč na technické vybavení.

Jako první jsme pořídili notebook a skener, 
což jsme využili při shromažďování materiá-
lů na právě probíhající výstavu o koncentrač-
ním táboře. Ušetřili jsme si tak spoustu ho-
din proseděných v archivech a potěšili jsme 
i naše spoluobčany, kteří našli ve svých do-
mácích sbírkách zajímavé fotografie, že jsme 
jim jejich rodinné poklady nikam neodnášeli 
a naskenovali si je rovnou u nich doma.
Další získané finance byly využity na  ná-
kup dataprojektoru a  promítacího plátna 
s  ozvučením, díky čemuž jsme mohli při 
vernisáži výstavy promítat francouzský do-
kument. Zařízení budeme dále využívat při 
tematických besedách v knihovně.

Výsledky soutěže
V rámci připomínky 70. výročí vystěhování 
naší obce za druhé světové války jsme před 

časem vyhlásili výtvarnou a literární soutěž 
„Zítra musím opustit domov“. Děkujeme dě-
tem z místní školy i školky za jejich obrázky 
i úvahy, které jsme vystavili v naší knihovně. 
Více o této soutěži si můžete přečíst v tématu 
čísla.

Pasování prvňáčků 
na čtenáře

Letos již počtvrté jsme pozvali do knihovny 
místní prvňáčky, abychom je přivítali mezi 
opravdovými čtenáři. Museli ukázat, jak se 
během svého prvního školního roku zvládli 
naučit číst, a také jsme vyzkoušeli jejich zna-
losti z pohádek. Všichni byli úspěšní, a tak 
je královna písmenkového království přijala 
mezi ochránce svých pokladů-knih a slav-
nostně je pasovala na rytíře Řádu čtenářské-
ho. Potěšilo nás, že řada dětí je pravidelnými 

návštěvníky naší knihovny a  že pozitivní 
vztah ke knihám získávají nejen díky škole 
a knihovně, ale hlavně díky svým rodičům.

Letní provoz knihovny
Během měsíce srpna bude mít knihovna 
otevřeno pouze ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. 
O  jiném mimořádném uzavření knihovny 
budeme informovat prostřednictvím e-mailu.                              

Text a foto: Lucie HAšKoVá 

beLetrie Pro doSPěLÉ
V. Vondruška: 

podivná svatba na Lichnici; klášterní madrigal
P. šabach: máslem dolů

M. klevisová: Dům na samotě
k. tučková: Žítkovské bohyně

b. Svárovská: Deník odbarvené blondýny II. a III.
r. Jacobsen: zázračné dítě

J. nesbö: spasitel
P. Mercier: Lea

d. de Vigan: Ani později, ani jinde

naUČná LiteratUra 
Pro doSPěLÉ

V. Pavelčík: sv. jan nepomucký
o. Vorel: Okolo středu Čech

V. Pikora: všechno je jinak aneb 
Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti

V. klaus: Evropská integrace bez iluzí
W. isaacson: steve jobs

M. albrightová: Tajná řeč broží
P. Marada: 

zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb
H. Gritsch: silná včelstva pro celý rok

J. dušek: Chov koní

noVinkY 
Pro děti a MLádeŽ

Z. študlarová: projdeme se pohádkou
i. eichlerová: Logopedické pohádky

Z. braumová: 
Barevné pohádky a hříčky

S. reschová: 
ježkovy voči a jiné pohádky

M. Valenta: půďáci ze staré školy
i. Hoňková: můj pohádkový herbář

L. Hroníková: 
pohádky a hry s bylinkami

r. král: z kroměříže do paříže
r. Malý: 

poetický slovníček dětem v příkladech
P. braunová: Tramvaj plná strašidel
M. drijverová: Domov pro marťany

J. kinney: 
Deník malého poseroutky – ponorková nemoc

t. de Fombelle: Tobiáš Lolness
Hergé: Tintin – míříme na měsíc

J. kalousek: Otazníky detektiva Štiky
Ch. Paolini: Inheritance

r. Fučíková: Tomáš Garigue masaryk
i. Pecháčková: O svatém václavovi

M. drijverová: Lásky českých spisovatelů
a. Ježková: České nebe

J. bednářová: mezi námi předškoláky

SPOLEČNÁ PROPAGACE REGIONU 
OD BRD K VLTAVĚ SE ZDÁRNĚ ROZVÍJÍ
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska a Svazek obcí Střední Povltaví letos realizují projekt 
společné	propagace,	který	 je	spolufinancován	prostřednictvím	Regionálního	operačního	
programu	Střední	Čechy	Evropskou	unií	z	Evropského	fondu	pro	regionální	rozvoj	(ERDF).	
V rámci něj se uskutečňují schůzky s aktéry cestovního ruchu nebo vznikají nové propagační 
materiály. Zajímavou aktivitou projektu jsou také presstripy, informační cesty do regionu pro 
odborné novináře a regionální veletrh cestovního ruchu, který se uskutečnil v sobotu 9. 6. na 
Dobříši. Již před pár měsíci vznikl web pro turisty i místní na adrese www.odbrdkvltave.cz, 
na kterém naleznete i kalendář akcí pro celý region.                          

Text: Mgr. MicHAeLA DoLežeLoVá, odbrdkvltave@seznam.cz
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Vzhledem k mému pracovnímu vytížení a také lenosti nebyla již ve dvou vydá-
ních Zpravodaje ani zmínka o činnosti naší zásahové jednotky dobrovolných 
hasičů Hradištko. tímto bych to rád napravil a podělil se s vámi o to nejpod-
statnější, co se v životě zásahové jednotky za poslední více než půlrok událo.

Za prvé to nejdůležitější, kvůli čemu jednot-
ka existuje a to jsou zásahy. Ještě na sklonku 
minulého roku v noci na Silvestra vyjela jed-
notka k požáru sklepa v řadových domech 
u  rybníka. Zásah komplikovalo husté za-
kouření sklepních prostor, a tak bylo nutné 
po  celou dobu používat dýchací techniku. 
Ve spolupráci s JSDH Štěchovice a HZS Jílové 
se podařilo rychle najít ohnisko požáru, a za-
bránit tak jeho šíření. Po odvětrání prostor 
bylo zjištěno, že se jednalo o požár izolace 
a dřevěného obložení zásobníků teplé vody. 
Škoda nebyla naštěstí příliš vysoká a my jsme 
mohli druhý den v klidu oslavit Silvestra.

Hořely hlavně chaty
Další zásah nás čekal hned po měsíci. 31. led- 
na večer klesla rtuť teploměru hluboko pod 
deset stupňů pod nulou a  my byli vysláni 
k požáru chaty na Šlemíně. Jednalo se o po-
žár dřevěného obložení stěny chaty, které se 
vznítilo od neodborně instalovaného komí-
na. Ani zde nebyla škoda vysoká, ale bylo 
nutné část stěny rozebrat. I u tohoto případu 
s námi zasahovali hasiči ze Štěchovic a Jílo-
vého.
V  březnu jsme pak zasahovali hned u  tří 
případů za týden. První bylo uhašení kon-
tejneru na Ovčičkách. Jednoduchý případ byl 
důležitý pro nového člena zásahové jednot-
ky, protože to byl jeho první výjezd a na další 
větší zásah nemusel dlouho čekat.

Zasahovali jsme i v okolí
Za týden 17. března jsme ve večerních ho-
dinách vyjeli k  požáru chaty na  Třebsíně. 
Po příjezdu na místo již hořela chata v plném 
rozsahu, a tak jsme byli spolu s okolními sbo-
ry dobrovolných hasičů nápomocni profesio-
nálům z Jílového s dohašováním a rozebírá-
ním shořelé chaty.
Hned druhý den, prakticky ve stejnou dobu, 
ještě nevyspalí z  předešlého zásahu, jsme 
byli takzvaně „zvednuti“ na pomoc hasičům 
ze Štěchovic k dalšímu požáru chaty, tento-
krát v Masečíně. Zděná chata, v úzké uličce 
ve  svahu ke  Kocábě, byla požárem téměř 
zcela zničena. Dohašování, rozebírání a vy-
nášení ohořelého vybavení zabralo několik 
hodin. Po  tomto zásahu pronesl náš nový 
člen památnou větu: ,,A to teď bude každou 
noc? Já že bych se taky rád někdy vyspal.“

kuriózní požár
Naštěstí jsme na  další případ čekali až 
do května. Jednalo se o kuriózní případ požá-

ru ,,kadibudky“ u chaty na Posázavské stezce. 
Bohužel zrovna v tu dobu byla část jednotky 
na návštěvě našeho družebního sboru hasičů 
v belgickém Essenu. A tak museli dva členové 
jednotky dopravit plovoucí čerpadlo i hadi-
ce na místo vzdálené více než dva kilomet-
ry. Naštěstí za pomoci vypůjčeného kolečka  
a příslušníků místního oddělení policie. 
Samozřejmě jsme se v uplynulých měsících 
zúčastnili také mnoha školení a výcviků, ale 
i brigád a prací pro SDH i pro obec.

Společenské aktivity

A teď krátce o tradiční, avšak velmi důležité 
činnosti, a tou je organizování různých zá-
bavných akcí pro naše občany. 28. ledna jsme 
uspořádali tradiční Hasičský ples. K posle-
chu i tanci hrála kapela Dynamit a pro po-
bavení návštěvníků si na začátek připravila 
zásahová jednotka předtančení.
11. února jsme se společně se školkou po-
díleli na  pořádání masopustního průvodu 
vesnicí a  následné „veselice“ v  prostorách 
hasičské zbrojnice.

Pestrý program na čarodějnice
30. dubna jsme se sešli v „hasičárně“ u příle-
žitosti pálení čarodějnic. Program oslavy byl 
za nádherného počasí zahájen předvedením 
zásahu naší jednotky u  dopravní nehody. 
Ukázka byla určena především pro děti, kte-
rých se díky spolupráci se školkou a školou 
sešlo opravdu hodně. A tak si na začátku děti 
nejprve mohly vyzkoušet, jak správně telefo-
novat na tísňové linky. Námětem ukázky byla 
nehoda dvou osobních vozidel. V  jednom 
vozidle byla zraněná řidička a nezraněné dítě, 
které bylo bezpečně připoutané v dětské se-
dačce. Zde se děti mohly přesvědčit, jak je 
důležité používat autosedačku. 

děti se proměnily v hasiče
Po skončení ukázky a nezbytném osvěžení 
limonádou a  posilnění párkem si mohly 
děti vyzkoušet, jakou sílu mají hydrau-
lické nůžky, stříkání z hasičské proudnice 
a překážkovou dráhu, která alespoň trochu 
připomínala nástrahy, se kterými se mohou 
hasiči setkat při své práci. Proto také každé 
dítě dostalo na startu na záda plastový dý-
chací přístroj a na hlavu dětskou hasičskou 
přilbu. Za  úspěšné zvládnutí byla sladká 
odměna. Vrcholem soutěží byla přetahova-
ná družstva zásahové jednotky a všech dětí. 
Samozřejmě vyhrály děti, takže zásahová 
jednotka bude muset zapracovat na zlepšení 
tělesné kondice.
Během celého odpoledne měli děti i rodiče 
možnost vytvořit si malé čarodějničky, které 
byly posléze upáleny na hranici, která hořela 
dlouho do noci.
9. května jsme se tradičně zúčastnili pietního 
aktu u pomníku u příležitosti výročí ukonče-
ní druhé světové války.  

Co VšeCHno UŽ HaSiČi StiHLi V LetošnÍM roCe
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ModerniZaCe SPortoVnÍHo ZáZeMÍ 
Z kraJSkÉ dotaCe 
když byla tělovýchovné jednotě schválena téměř milionová dotace na zkvalitnění spor-
tovního prostředí, netušili jsme, do čeho jdeme a co nás všechno čeká. naše žádost se 
týkala pěti samostatných akcí – tělocvična okna, tělocvična topení, kabiny, oplocení 
hřiště a tribuna. 
Znělo to jednoduše, ale už při zadávání 
výběrových řízení jsem zjistil, že nás čeká 
spousta papírování, zařizování a strachu, jak 
to termínově zvládneme. Firmy se do takhle 
rozdělené akce moc nehrnuly, nakonec nám 
ale potřebný počet nabídek dorazil. Výsledek 
jednání výběrové komise byl vcelku jedno-
značný, protože hlavním a pro nás i limitují-
cím kriteriem byla cena. 

Výběr firem
Práce v kabinách a tělocvičně posléze zajišťo-
vala firma IMS – BAU s. r. o., která letos zvítě-
zila i v obecní zakázce na přestavbu základní 
školy, kde ve výběrové komisi seděla daleko 
širší komise odborníků. To nám potvrdilo, 
že jsme zvolili správně. Oplocení areálu při-
padlo firmě Ploty Pilecký s.r.o. z nedalekých 
Mokrovrat, jedné z neznámějších firem u nás 
v tomto oboru. Tato firma nám poté dokon-
ce nabídla možnost nahradit v pohledových 
místech klasické pletivo plotovými panely, 
a to při zachování nabídkové ceny. Po vyhlá-
šení výsledků řízení bylo nutné sepsat smlou-
vy, předat staveniště, dohodnout termíny, 
přesuny cvičení a všechno a pořád fotit. 

Výsledek stojí za to
Ale jak se říká „Konec dobrý, všechno dob-
ré“, dnes máme hotovo, závěrečná zpráva je 
napsána, kontrola z KÚ proběhla a to téměř 
bez připomínek a doplatek 25 % peněz by už 
pomalu	měl	být	na cestě.	Co	si	přát	víc?	Asi	
hlavně to, co jsem psal již minule, ať nám 
všechny provedené úpravy co nejlépe slouží. 
Zima prověřila tělocvičnu a ta obstála na jed-
ničku, pan Melichárek si pochvaluje pohodlí, 
rychlost a regulaci vytápění, sprchy na hřiš-
ti přispěly ke komfortu, jen musíme dodat 
protiskluzové podložky, no 
a  na  nové oplocení hřiště 
a  zabezpečení tribuny jsme 
roky čekali jak na smilování. 

ať kvalitní zázemí 
vydrží

Když všechny opravy skon- 
čily, tak nám v  první chvíli 
přišlo, že se toho až tak moc 
nezměnilo, ale pak jsme si 
prohlédli staré fotky a teprve 
nám došlo, jaký přínos in-
vestice posledních let měly 

a mají a vše se začíná pro-
jevovat i na počtu lidí, kte-

ří objekty využívají. Jsme především rádi, 
že k nám po  letech opět začaly pravidelně 
docházet děti z mateřské školy. Jen všech-
ny cvičence a cvičitele prosíme, chovejte se 
k tomu prostředí, jak si zaslouží, uvědomte si, 
že majetek slouží především vám. Těžko po-
chopit ulámané téměř všechny háčky nových 
věšáků v šatně tělocvičny, ponechání rozbité 
zářivky v šatně, ať se pořežou ti po mně apod. 
Naopak všem děkujeme za dodržování zásad 
chování v tělocvičně, především přezouvání 
a udržování čistoty.

 Text: VÝBor TJ SLoVAN 
HrADišTKo, o. s.   

Co VšeCHno UŽ HaSiČi StiHLi V LetošnÍM roCe

návštěva přátel v belgii
Na závěr bych se rád zmínil o naší návštěvě 
spřáteleného sboru hasičů v belgickém Esse-
nu, kam v květnu vyrazilo osm našich členů. 
Během tří dnů pro nás kamarádi z Essenu 
připravili opravdu bohatý program, který 
zcela vyplnil čas našeho pobytu. Byli jsme 
slavnostně přijati na radnici starostou panem 

Gastonem Van Ticheltem a jeho zástupcem. 
Zúčastnili jsme se (i prakticky) výcviku s es- 
senskou zásahovou jednotkou. Navštívili 
jsme Antverpy, kde jsme si prohlédli novou 
hasičskou stanici a  prošli město. Podívali 
jsme se do hasičského výcvikového centra 
a na mnoho dalších velmi zajímavých míst. 
Více o celém našem výletu a o tom, co vše 

pro nás naši kolegové v Essenu připravili, se 
můžete dočíst na webových stránkách hasičů 
Hradištko	http://www.hasicihradistko.xf.cz/,	
kde najdete i další informace o našem sboru 
dobrovolných hasičů. 
 

Text: Jiří FereNcei, 
foto: členové SDH
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další ročník fotbalových soutěží skončil, a tak můžeme trochu rekapitulovat. Leccos se 
podařilo, leccos se rozjíždí, leccos trochu drhne, ale zcela určitě můžeme říct, že se fot-
balové prostředí po nedávných komplikacích stabilizuje a celková atmosféra a pohoda 
v klubu je evidentní. 
Samozřejmě jsou problémy, ale snad se nám 
podaří se s nimi co nejdřív poprat a do příští 
sezony vstoupíme s  kompletně zajištěnými 
šesti týmy a vše bude klapat aspoň tak, jako 
tomu bylo na jaře. Trochu samostatnou kapi-
tolou je A tým, který byl po podzimu na po-
sledním místě tabulky a přestože odstup nebyl 
nijak hrozný, věděli jsme, že záchrana v kva-
litní soutěži bude hodně těžká. Přes zimu se 
nám podařilo posílit kádr, absence hráčů se 
omezily na první tři zápasy, a když se stabi-
lizovala sestava, začaly přicházet i dobré vý-
kony a s nimi body, takže už dvě kola před 
koncem jsme mohli hlásit splněný úkol – zá-
chranu v I.A třídě. Kromě dobrých výsledků 
jsme výrazně zlepšili disciplínu na hřišti a vý-
sledkem je jediná (a ještě dost přísná) červená 
karta z prvního jarního kola. Kolem trenéra 
Ládi Volešáka se vytvořila výborná parta klu-
ků, která by měla být zárukou dobrého fungo-
vání mužstva i pro další sezonu. 

těšíme se na derby s Pikovicemi
Béčko zůstalo letos trochu napospas, základ 
tvořili dorostenci, kteří často nastupovali 
k zápasu ihned po skončení vlastního utká-
ní, áčko potřebovalo bojovat za sebe, starší 
kluci byli zranění, moc se netrénovalo, a tak 
rok skončil sestupem do 4. třídy. Vzhledem 
k tomu, že sedm hráčů končí v dorostu a pře-
chází do B týmu, bude mít béčko pro příští 
rok slušný základ a možná budou lepší vý-
sledky v nižší soutěži pro kluky povzbuzením. 
A  když je starší, zkušenější hráči podpoří 
a pomohou jim, mohli bychom zase pomalu 

začít bojovat o návrat. Jen se musíme o tým 
postarat organizačně, to je zatím náš restík, 
který ale už spěje ke  svému  dořešení. Pro 
všechny bude určitě bombonkem zahrát si 
obecní derby s nově vzniklým mužstvem SK 
Pikovice v rekonstruovaném pikovickém fot-
balovém areálu. Ideálním termínem zápasu 
by byl třeba předvečer pouťové zábavy 2013. 

Mužstva dorostu a žáků
Přes odchod několika hráčů dorostu chceme 
tuto kategorii nadále udržet a postupně za-
pojovat nejstarší kluky ze žáků, aby si zvykali 
na trochu tvrdší a rychlejší fotbal. Zahrají si 
všichni a díky vedení Vendy Haška budou ur-
čitě v dobrých rukách. Žákovský tým pro pří-
ští rok přebírá po Petru Haškovi Miloš Šmíd, 
který by měl mít k dispozici dostatek hráčů. 
Letos jezdilo na zápasy 15 – 18 hráčů a v příš-
tí sezoně už to občas budou zkoušet i šikovní 
kluci ročníku 2002. I když je jasné, že 24 gólů 
Dana Andrleho chybět bude. V přípravkách 
o výsledky tolik nejde, ale to, že budou kluci již 
zmiňovaného ročníku 2002 a podobně silné-
ho ročníku 2004 nejstaršími ve svých katego-

riích a trenéři s vedoucími z jara zůstávají, by 
mohl být předpoklad pohledného fotbalu. Tak 
se máme na co těšit! Hlavní je, že se při trénin-
cích schází na hřišti spousta dětí, které vypnou 
počítače a jdou se alespoň třikrát v týdnu pro-
běhnout na přepychový trávník našeho hřiště, 
o který pečlivě pečuje především Venda Hašek 
a neúnavně seká Jirka Hýna.

Poděkování
Na závěr bych rád poděkoval všem trenérům, 
všem, kdo pomáhají s přípravou a organi-
začním zajištěním soutěží mládeže i dospě-
lých, pořadatelům a také hráčům a rodičům 
za spolehlivost a důvěru, které letošní jarní 
část soutěže provázely. 

Text: LADiSLAV VoNDrášeK, 
foto: Vlaďka Janoušková

ZábaVa Pro děti i doSPěLÉ
Mezi vítané společenské akce, které tělovýchovná jednota pořádá, patří šibřinky a dět-
ský den. Jde především o akce pro děti, ale už dávno víme, že v karnevalových maskách 
si rádi zařádí i dospělí. 
Neplánované posunutí termínu Šibřinek na-
štěstí nikoho neodradilo, a tak se odpoledne 
sešlo v  tělocvičně na  150 zamaskovaných 

dětí, které se skvěle bavily. Ty pak večer vy-
střídali klauni, akrobati, krotitelé a dokonce 
i divoké	šelmy,	neboť	letos	bylo	téma	„Cir-

kus“. Na parketu převláda-
ly veselé barvy a přehlídka 
masek byla opět velmi ori-
ginální.
Oslavu Dětského dne jsme 
naplánovali na  poslední 
květnovou neděli a  pří-
jemně teplé počasí přilá- 
kalo přes dvě stě dětí. Čle-
nové TJ, hasiči, myslivci 
a policisté z místního od- 
dělení jim opět připravili 
pestrý výběr her a soutě- 
ží, při kterých si mohly 

vyzkoušet své znalosti a  dovednosti. Kaž- 
dý pak dostal sladkou odměnu i dárek pro 
radost. 

Poděkování organizátorům 
i sponzorům

Rád	bych	poděkoval	všem,	kteří	pomáhali	
s organizací Šibřinek i Dětského dne. Podě-
kování patří také sponzorům, kteří se nema-
lou měrou zasloužili o krásné dárky a ceny 
pro soutěžící děti a o skvělé ceny pro večerní 
slosování vstupenek. Jedná se o  Ladislava  
Vávru, Miloše Neužila, Luboše Kluse, Ivo 
Hassmanna, Tomáše Pipotu, Jiřího Branné-
ho,	Richarda	Čížka,	Cukrárnu	Hájek	a Háj-
ková,	ČMSCH,	a.	s.,	Obecní	úřad	Hradištko,	
Petra Zdeňka, Jaroslava Vnoučka, Jiřího Za-
vadila a další.

Text a foto: ing. LADiSLAV VoNDrášeK, 
předseda TJ Slovan Hradištko, o.s.

Přehled umístění našich mužstev:

Mužstvo Konečné 
umístění

Počet 
zápasů Výhry Remízy Prohry Skóre Počet bodů

A tým 13. 30 (15) 9 (6) 3 (2) 18 (7) 47:101 (31:40) 30 (20)
B tým 14. 26 (13) 3 (2) 1 (1) 22 (10) 42:112 (23:55) 10 (7)
Dorost 5. 20 (10) 9 (5) 2 (1) 9 (4) 36:37 (18:19) 29 (16)
Žáci 5. 16 (8) 6 (3) 3 (2) 7 (3) 43:57 (25:15) 21 (11)
St. přípravka 7. 18 (9) 7 (5) 2 (1) 9 (3) 88:97 (56:44) 24 (16)
Ml. přípravka 5. 18 (9) 11 (4) 2 (1) 5 (4) 88:73 (33:43) 36 (14)

Pozn.: Údaje v závorkách se týkají jarní části soutěže.






