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70 let od vystěhování
rozhovor se Zdeňkem tulisem



Během několika měsíců vyrostla na Hradištku nová budova 
školy. Slavnostní otevření za velkého zájmu veřejnosti proběhlo 
v sobotu 1. září. Více na str. 3 – 9.

 

15. září byla k výročí vystěhování našeho kraje za druhé světové 
války slavnostně otevřena nová naučná stezka „Vystěhované 
Hradištko“. Více na str. 16.

Členové o. s. Bikepark Hradištko uspořádali 29. září na nově vy-
budované bikrosové dráze na Brunšově závody Pump & Trick. 
Více na str. 21. 

Přestože po mnoha letech skončil kroužek malých hasičů, na 
děti SDH nezapomíná. 3. listopadu pro ně připravilo lampio-
nový průvod s řadou soutěží.

Porodnost na Hradištku stále neklesá, proto se vítání občánků 
konalo hned dvakrát. Poprvé zavítali naši nejmenší do obřadní 
síně v sobotu 8. září. Více na str. 19.

Pikovice se staly dějištěm nového seriálu České televize Cirkus 
Bukowski. Natáčení za účasti komparzistů z řad místních oby-
vatel proběhlo 21. září. 

Tradičním setkáním v dušičkovém období je dýňobraní na za-
hradě základní školy, kde se 19. října sešly desítky originálních 
výtvorů z vydlabaných dýní i dýňové pochoutky.

Místní myslivci vyklidili část stráně nad Mandátem. Nestačili 
se divit, co všechno lidé odhodí do přírody. Lednice, televizory, 
eternit, plastový nábyteku a mnoho dalšího… 



podzim / zima 2012
Z jednání ZO: 

Zastupitelstvo jednalo 27. června 2012 ................................................. 1 
Znáte dobře Hradištko? (fotosoutěž) .....................................................  1
Zastupitelstvo jednalo 27. června 2012 ................................................. 2
Zastupitelstvo obce  ..............................................................................  2
Zastupitelstvo jednalo 19. září 2012  ..................................................... 2
O veřejném osvětlení II.  .......................................................................  2

Aktuálně: 
Přístavba ZŠ a detašované pracoviště MŠ v datech  ...............................  3
Přístavba ZŠ a detašované pracoviště MŠ v číslech  ...............................  3
Dopravní značení u školy ......................................................................  3

tÉMA:  ŠkOlA
1. září 2012 – otevření nové školy  .......................................................  4
Škola – barevný dům pro děti  ..............................................................  4
Průběh stavby školy očima stavbyvedoucího  .......................................  5
Tak se to povedlo!  ................................................................................  6 
Nová škola očima dětí  ..........................................................................  7
Dvacet let v čele školy  ..........................................................................  8
Kolektiv ZŠ se představuje ....................................................................  8
Hradištská škola v proudu času  ............................................................  9
Poděkování na závěr  ............................................................................  9
Školka má novou třídu!  ......................................................................  10
Základní škola Davle se představuje  ...................................................  10
Nová epocha štěchovické základní školy (?)  .......................................  11

ROZhOvOR se ZdeňkeM tuliseM:
Při pohledu na dnešní děti nejsem pesimistou  ...........................  12 – 13

knihOvnA:
Novinky knižní i technologické  ...........................................................  14
Knihovna doporučuje  .........................................................................  14

70 let Od vystěhOvání: 
Fond ohlédnutí  ..................................................................................  15
Kniha „Cvičiště Benešov, vstup zakázán“ je opět k dostání  .................  15
Poslední cesta Edmonda Pouleta  .......................................................  16
Naučná stezka „Vystěhované Hradištko“   ............................................  16
Ze vzpomínek pamětníka  ...................................................................  17

spOlečenská kROnikA: 
Truchlivá vzpomínka na pikovické muzikanty  ....................................  18
Vítání občánků nadvakrát  ..................................................................  19

spOlky: 
Na flanderských polích  .......................................................................  20
Na Šlemíně, Sekance a Budákově jsou stále prasata...  ........................  20
Bikepark Hradištko  .............................................................................  21

Z příROdy, ZdRAví: 
Pasovaný jilm  .....................................................................................  22
Pomoc od bolesti zad  .........................................................................  22

Z jednání ZO: 
Zastupitelstvo jednalo 29. října 2012  .................................................. 23
Zastupitelstvo jednalo 19. září 2012  ................................................... 23
Napsali jste nám  ................................................................................  24
Rozvrh hodin v tělocvičně  ..................................................................  24

{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
dostává se vám do rukou 
speciální dvojčíslo 
věnované tématu škola. 
Jako rodič čerstvého 
prvňáčka prožívám 
dvojnásobnou radost 
z toho, že se podařilo 
dokončit přístavbu 
základní školy. Cítím 
uspokojení z toho, že 
mají naše děti možnost 
navštěvovat školu, kde se 
jim v moderním prostředí 
a přátelské atmosféře 
dostává kvalitní výuky. 
Jejich zážitky a vyprávění 
toho, co během vyučování 
prožily, se neshodují s tím, 
co jsme ve škole prožívali 
my. Já mám první roky ze 
školy spojené s dlouhým 
sezením v lavici s rukama 
za zády a jednotvárným 
průběhem hodin. 
Postiženým spolužákům 
jsme se posmívali, protože 
nám nikdo nevysvětlil, 
proč jsou takoví a jak se 
k nim máme chovat. A ti 
pak přecházeli do zvláštní 
školy, protože jim nikdo 
z učitelů nevěnoval 
pozornost navíc. V naší 
škole se nic takového 
neděje. Sálá z ní pozitivní 
energie a radost, která 
v ní vládne, je nakažlivá. 
Doufám, že to pociťují 
i ti, kteří se o přístavbu 
zasloužili a kterým 
škola za poslední půl 
rok naopak přidělala 
vrásky. Těm patří veliké 
poděkování.

LuCie HAškoVá

{ z jEDnání zO }
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uzávěrka příštího čísla je 28. února 2013. 

Poznáte, kde byl pořízen tento snímek? 
Správnou odpověď nám zašlete na re-
dakce@hradistko.cz nebo písemně na 
adresu Obecní úřad Hradištko, redak-
ce Zpravodaje, Zámek 1, 252 09  Hra-
dištko, a to nejpozději 

do 28. února 2013. 
Nezapomeňte připsat své jméno a kon-
takt. Výherce obdrží DVD s francouz-
ským dokumentem Hradištko: Poboč-
ka koncentračního tábora Flossenbürg 
30 km jižně od Prahy. 
Cesta lemovaná stromy z  minulého 
čísla vede ke střelnici. 
Výhercem se stal Jaroslav Zahálka. 
Gratulujeme.

Znáte dobře Hradištko?

ZaStUPiteLStVo JednaLo 27. června 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
● Rozpočtovou změnu č. 3/2012. Navýšení příjmů 

v částce 0 Kč, navýšení výdajů v částce 1 000 tis. 
Kč, s  celkovými příjmy 22  690 tis. Kč a  výdaji 
38 600 tis. Kč po zapracování rozpočtových dat.

● Prodej pozemku parc. č. 719/24 trvalý travní po-
rost o výměře 608 m2 ve vlastnictví obce. Cena 
pozemku je stanovena na 450 Kč/m2, tj. celkem 
273  600 Kč. Pozemek se nachází v  místní části 
obce Pikovice.

● Prodej pozemku parc. č. 719/25 trvalý travní po-
rost o výměře 280 m2 ve vlastnictví obce. Cena 
pozemku je stanovena na 450 Kč/m2, tj. celkem 
126  000 Kč. Pozemek se nachází v  místní části 
obce Pikovice.

● Záměr prodeje části pozemku parc. č. 871/2 ostat-
ní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 
m2 ve vlastnictví obce. Pozemek se nachází v míst-
ní části obce Pikovice.

● Uzavření smlouvy o  zřízení věcného břeme-
ne na pozemku parc. č. 463/123 ostatní plocha, 
ostatní komunikace ve vlastnictví obce, v soula-

du s ust. § 25 odst. 5 zák. č. 458/2000 Sb., zákon 
o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon) mezi společností 
ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Hradištko. Právo od-
povídající věcnému břemeni se zřizuje za úplatu. 
Jednorázová finanční náhrada činí částku ve výši 
660 Kč včetně DPH. Pozemek se nachází v místní 
části obce Hradištko.

● Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení 
věcného břemene na pozemcích parc. č. 502/73, 
parc. č. 515/113 a parc. č. PK 515/1 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace, v souladu s ust. § 50a) 
a § 151n) až 151p) zák. č. 40/1964 Sb., občan-
ský zákoník a v souladu se zák. č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích mezi společností 
Telefónica O2 Czech Republik, a.s. a obcí Hra-
dištko. Právo odpovídající věcnému břemeni se 
zřizuje za úplatu. Jednorázová finanční náhrada 
činí částku ve výši 2 520 Kč včetně DPH. Pozemky 
se nachází v místní části obce Hradištko.

 Dokončení na straně 2
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 Dokončení ze strany 1
ZaStUPiteLStVo JednaLo 27. čerVna 2012
● Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene a smlouvu o právu 
stavby č. IV-12-6012888/VB/1 podle usta-
novení § 50a) a § 151p) zák. č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník v platném znění mezi obcí 
Hradištko a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku 
p.č. 660/1 trvalý travní porost ve vlastnictví 
obce. Právo odpovídající věcnému břemeni 
se zřizuje za úplatu. Jednorázová finanční ná-
hrada činí částku ve výši 1 000 Kč. Pozemek 
se nachází v místní části obce Pikovice.

● Výsledek výběrového řízení na  realizaci 
stavby „Sběrný dvůr Hradištko“, nejvýhod-
nější nabídku podala firma ZEPRIS, s.r.o. se 
sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 00 Praha 4 
a zároveň schvaluje pověření starosty obce 
pana Antonína Merty k uzavření smlouvy.

● Podpis smlouvy o dílo se společností ZE-
PRIS, s.r.o. na zhotovení díla „Hradištko 
– Pikovice, vodovod – II. etapa“.

● Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Středočeského kraje v  rámci Stře-
dočeského Fondu podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS, Středočeského Fondu 
kultury a obnovy památek a Středočeského 
Fondu cestovního ruchu a podpory podni-
kání v roce 2012.

● Podání žádosti o  dotaci do  Operačního 
fondu životního prostředí na projekt „Hra- 
dištko – Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“ 
a dále schvaluje na základě smlouvy manda-
ntní pověření společnosti Diana, s.r.o., se síd-
lem Hlavní 174, Oleško, 252 45 Zvole u Pra-
hy k zajištění, přípravě a podání této žádosti.

● Podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru  
č. 218-003-11 mezi obcí a společností Čes-
ká spořitelna, a.s. k prodloužení čerpání 
do 31. 6. 2012.

● Rozhodnutí o pořízení změny č. 5 územ-
ního plánu útvaru (dále jen ÚPSÚ) Hra-
dištko, termín pro možnost podání návrhů 
žadatelů stanovuje na 31. 8. 2012.

● Územní studii na  plochu pro zástavbu 
místní části obce Rajchardov p.č. 81/1 
a p.č. 81/20.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

● Informaci starosty obce p. Antonína Mer-
ty o kontrole Zápisu a Usnesení č. 4/2012 
veřejného zasedání zastupitelstva obce ze 
dne 21. 5. 2012.

ZaStUPiteLStVo obce
● stvrdilo své rozhodnutí o pořízení změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru (dále 

jen ÚPSÚ) Hradištko;
● bylo informováno, že dle smlouvy č. 2/3 n/2010 fyzická osoba oprávněná pro výkon územ- 

ně plánovací činnosti vyhotovila stanovisko k jednotlivým žádostem na změny v území;
● rozhodlo o určeném zastupiteli, který bude spolupracovat s pořizovatelem (§ 6 odst. 5 písm. f  

zákona č. 183/2006 Sb.) o  územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění při pořizování změny č. 5 ÚPSÚ Hradištko;

● konstatuje, že starosta obce předal požadavky na změnu k posouzení oprávněné oso- 
bě, která vypracovala stanovisko v souladu s § 46 stavebního zákona;

● projednalo návrh žadatele a podněty obce, které jsou uvedeny jednotlivě pod čísly 1 až 
3 na pořízení změny ÚPSÚ Hradištko a podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a rozhodlo dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení;

● rozhodlo podmínit pořízení změny č. 5 ÚPO úplnou úhradu nákladů na její zpracování 
navrhovateli

● souhlasí, že fyzická osoba oprávněná pro výkon územně plánovací činnosti bude i na-
dále Pavla Bechyňová, bytem Pražského povstání 2266, 256 01 Benešov, se kterou bude 
uzavřena smlouva;

● ukládá starostovi informovat o výsledku jednání zastupitelstva obce navrhovatele a za-
jistit zpracování návrhu zadání v souladu s bodem 5 tohoto usnesení.

ZaStUPiteLStVo 
JednaLo 

19. září 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
● Rozpočtovou změnu č. 4/2012. Navýšení 

příjmů v částce 9 936 mil. Kč, navýšení vý-
dajů v částce 7 301 mil. Kč,  s celkovými 
příjmy 23 970 mil. Kč a výdaji 35 020 mil. 
Kč po zapracování rozpočtových dat.

● Záměr prodeje pozemků (obálkovou me-
todou), parc. č. 502/37 trvalý travní porost 
o výměře 1002 m2, parc.č. 502/164 trvalý 
travní porost o  výměře 1052 m2, parc. 
č. 502/165 trvalý travní porost o výměře 
1029 m2, parc. č. 502/166 trvalý travní po- 
rost o výměře 1009 m2, ve vlastnictví obce. 
Pozemky se nachází v  místní části obce 
Hradištko, Nade Vsí a jsou platným územ-
ním plánem určeny k umístění objektu tr-
valého bydlení. Závazné nabídky lze podat 
na OÚ v zalepené obálce  označené textem 
„Nade Vsí + parc. č.“ s poznámkou „neot-
vírat“ do 10. 10. 2012. 

 Dokončení na straně 23

 o VeřeJnÉM oSVĚtLenÍ  ii.
Je to již rok a půl, co je v provozu veřejné osvětlení po rekonstrukci. Přenesená správa 
Vo, kdy obec zůstává nadále majitelem soustavy a platí za provoz i údržbu odborné 
firmě, již přináší ovoce v podobě snížených provozních nákladů. Za celou dobu provozu 
nebylo žádné nově instalované svítidlo poškozeno vandalem, za což jsme rádi.

Jak jsem vás v  minulém čísle informoval, 
měla být v běhu žádost o stavební povolení 
na rozšíření veřejného osvětlení. Bohužel již 
vyhotovený projekt bylo nutno na žádost sta-
vebního úřadu rozdělit na dvě části a přepra-
covat. Projektant projekt rozdělil a zároveň 
obeslal instituce i vlastníky dotčených nemo-
vitostí. Potíže nastaly při zajišťování věcného 
břemene u čtyř pozemků stavbou dotčených, 
jejichž vlastníkem není obec Hradištko. Pro-
to bylo 23. srpna svoláno jednání  mezi ČEZ 
ES s.r.o., projektantem a  panem starostou 
a konstatováno, že do 31. srpna 2012 se ne-
stihne podat kompletní dokumentace k za-
hájení stavebního řízení. 

instalace nového osvětlení až na jaře

Za optimálních podmínek by bylo stavební 
povolení vydáno 30. listopadu tohoto roku, 
tedy začátkem zimy a práce na stavbě by se 
vykonávaly za  nepříznivých klimatických 

podmínek (kabelové vedení se nesmí dle 
ČSN pokládat za  teploty nižší než +5 °C). 
ČEZ ES s.r.o. by tak nemohl dle podepsané 
smlouvy provést rozšíření VO v dohodnutém 
rozsahu do tří měsíců ode dne vydání staveb-
ního povolení.
Na jednání došlo mezi zúčastněnými k doho-
dě, že vzhledem k zimnímu období je nut-
né posunout časový harmonogram tak, aby 
účinnost stavebního povolení byla k datu 31. 
března 2013. Předběžný termín zahájení pra-
cí by mohl být stanoven k 1. dubnu 2013. 
Následně by bylo dle projektu instalováno 48 
nových světelných bodů po celé naší obci.
Při upřesňování projektu Rozšíření 1 byla již 
vytipována i místa, kde by se mohlo osvětlení 
rozšířit v následující etapě dalším dodatkem 
smlouvy se zhotovitelem ČEZ ES s.r.o.

Text: PAVEl PEšEK
 – člen komise pro rozvoj obce
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{ AkTuáLně }

Přístavba Zš a detašované pracoviště Mš v datech
16. 10. 2010 řádné volby do zastupitelstva obce na   
  období 2010 – 2014
 19. 1. 2011 posouzení variant rozšíření 
  Základní školy Hradištko
 7. 3. 2011 ustanovení komise na rozšíření budovy ZŠ
 4. 4. 2011 výzva k podání nabídky na vypracování   
  studie přístavby
 29. 6. 2011 uzavření smlouvy o dílo na vypracování   
  projektové dokumentace
 12. 9. 2011 hledání varianty rozšíření kapacity MŠ na   
  pracovní poradě zastupitelstva
 18. 10. 2011 podání žádosti o stavební povolení
28. 11. 2011 schválení podání žádosti u Ministerstva   
  financí ČR na přístavbu budovy ZŠ
 14. 12. 2011 vydání stavebního povolení přístavby ZŠ
23. 12. 2011 výzva k podání nabídky přístavby  
  ZŠ Hradištko
 30. 1. 2012 usnesení zastupitelstva obce Hradištko  
  o výběru zhotovitele stavebních prací
 21. 2. 2012 uzavření smlouvy o dílo s generálním   
  dodavatelem
 27. 2. 2012  převzetí staveniště od generálního   
  dodavatele a začátek stavebních prací
 8. 3. 2012  vyhlášení výběrového řízení na    
  poskytnutí úvěru
 10. 5. 2012  dokončení hrubé stavby přístavby ZŠ
 21. 5. 2012  schválení smlouvy o úvěru na projekt   
  „Přístavba a rekonstrukce ZŠ“
 21. 6. 2012  vydání stavebního povolení na    
  rekonstrukci části staré budovy ZŠ na   
  detašované pracoviště MŠ

 7. 8. 2012  schválení dotace od MF ČR
 10. 8. 2012  dokončení a převzetí díla
 30. 8. 2012  kolaudační souhlas s užíváním stavby

 1. 9. 2012  slavnostní otevření ZŠ a MŠ
 3. 9. 2012  nástup dětí školou povinných  
  do nové budovy ZŠ
 8. 10. 2012  nástup dětí do detašovaného 
  pracoviště MŠ

doPraVnÍ ZnačenÍ U škoLY
dovolujeme si touto cestou reagovat na některé negativní názory, které souvisí se sou-
časným dopravním značením v okolí naší základní školy. Při původním dopravním zna-
čení „Průjezd zakázán“ projíždělo v okolí Zš i přes tento zákaz velké množství aut, které 
bezprostředně ohrožovalo bezpečnost dětí navštěvujících tuto školu.

Na základě písemného požadavku některých 
rodičů jsme se snažili zareagovat a tuto ne-
bezpečnou situaci zlepšit. U diplomované-
ho inženýra, který je specializován na tuto 
problematiku, jsme zadali zpracování studie 
s názvem „Dopravní řešení v okolí Zš“ a po 
jejím zpracování jsme k  celé problematice 
svolali jednání za účasti zástupců odboru 
dopravy MěÚ Černošice, Dopravního in-
spektorátu Praha venkov, Krajské správy 
údržby silnic, projektanta, OÚ Hradištko, Zš 
Hradištko a rodičů dětí. Na tomto jednání se 
všechny zúčastněné strany shodly na před-
loženém návrhu a tím se mohlo přikročit 
k jeho praktické realizaci. Návrhy na úplné 
uzavření okolí Zš a jejích přilehlých komuni-
kací byly jednoznačně zamítnuty. Bylo nutné 
přihlédnout i k tomu, že část místní komuni-
kace vedoucí od Zš směrem do centra obce 

je také součástí cyklistické stezky. Odpovídá 
tomu i stávající dopravní značení, které neu-
možňuje příjezd k budově Zš od státní silnice 
vedoucí podél této budovy  a z druhého smě-
ru pak vyznačení jednosměrné komunikace 
s omezením rychlosti.  

ideální řešení neexistuje

Byli jsme si vědomi, že žádný předložený ná-
vrh nemůže být dokonalý a vždy se najdou 
nějaké připomínky či přímý nesouhlas. Ne-
čekali jsme však, že se v tomto směru objeví 
řada negativních názorů na toto dopravní ře-
šení, přestože, a to znovu zdůrazňujeme, bylo 
naší základní snahou zvýšit bezpečnost dětí. 
Jednoznačným dopadem tohoto řešení mělo 
být maximální omezení dopravní vytíženosti 
v tomto úseku a v návaznosti byl v tomto smě-
ru i posunut přechod pro pěší na státní silnici.

bezpečnost dětí především

Bylo by velice vhodné, aby si především sami 
rodiče, kteří dopravují děti autem přímo 
před budovu Zš, uvědomili, že to je řešení 
nevhodné, které ohrožuje ostatní děti. Dovo-
lujeme si proto apelovat na všechny rodiče, 
kteří takto doprovázejí své ratolesti do Zš, 
aby v tomto směru využívali parkoviště, kte-
ré je v centru obce, a věnovali tak minimum 
svého volného času k bezpečnému přesunu 
dětí do budovy Zš. K tomu vyzýváme i ro-
diče dětí z mateřské školy, kteří parkují svá 
vozidla přímo na státní silnici. Zejména při 
velkém ranním provozu vzniká řada nebez-
pečných situací.
Děkujeme za pochopení a věříme, že tuto 
výzvu nebudete brát jako výmysl, ale jako 
doporučení ke zvýšení bezpečnosti dětí při 
jejich každodenní docházce do vzdělávacích 
zařízení.

Text: MIlAN VálA

PŘÍSTAVBA ZŠ A DETAŠOVANÉ 
PRACOVIŠTĚ MŠ V ČÍSLECH

Výdaje:

Projektová dokumentace včetně 
dokumentace pro provedení stavby 0,5 mil.

Provedení přístavby ZŠ Hradištko 16 mil.
Rekonstrukce části staré budovy ZŠ na 
detašované pracoviště MŠ 4 mil.

Kompletní rekonstrukce topného systému  
a vybudování v nové části 2 mil.

Celkem 22,5 mil.

Příjmy:

Účelový investiční úvěr na přístavbu  
a rekonstrukci budovy ZŠ 13,1 mil.

Dotace od MF ČR (limitka) 8,9 mil.
Příjmy obce v roce 2011 0,5 mil.
Celkem 22,5 mil.
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1. ZářÍ 2012 – oteVřenÍ noVÉ škoLY
Letošní rok je výrazným mezníkem v historii naší 
obce. Povedla se realizace přístavby školy, dá se 
však říci, že za necelý půlrok vyrostla na Hradištku 
zbrusu nová škola. Vzdělání našich nejmenších je 
tak na řadu let zajištěno. 
Na následujících stranách najdete malé ohlédnutí toho, co se v po-
sledních měsících událo. Dozvíte se, jak výstavba probíhala a jaký byl 
její rozpočet. V příspěvku architekta Krause se dočtete, jaké nápady 
a myšlenky vložil do svého návrhu budovy. Se svými dojmy z průběhu 
stavby se podělil její stavbyvedoucí, pedagogický sbor i děti, které se 
letos prvního září výjimečně nemohly dočkat.

škoLa – bareVnÝ dŮM Pro dĚti
byl jsem požádán, abych napsal pár slov k právě otevřené škole v Hradištku, kterou 
jsem měl čest navrhovat. 
Když jsme byli osloveni zúčastnit se výbě-
rového řízení na studii a budovu vymyslet, 
došlo mi, jak důležitá je instituce školy. Jak 
důležitá je profese učitele. A  jak nevděčné 
a nedoceněné obě tyto věci v Čechách jsou. 
Přitom ten dům jakožto neživý prostor a uči-
telé v něm jakožto živoucí element ovlivňují 
naše děti polovinu jejich bílého dne, a zadě-
lávají tak na stav naší společnosti do budouc-
na. Velká zodpovědnost, velká výzva a snad 
i možnost věci změnit. 

škola jako identifikační bod

Chtěl jsem především, aby škola byla zapama-
tovatelná, charismatická a aby se děti i rodiče 
skrze ní identifikovali s místem – tedy s obcí 
a vůbec krajinou kolem. Sám se nyní stěhuji 
do Pikovic, kraj považuji za svůj budoucí do-
mov a vím, jak důležité je mít identifikační 
body. Moje vzpomínky na  školu jsou spíše 
ústavní, s vysokými okny, důstojnými chodba-
mi a monumentálním kamenným schodištěm. 

atrium – srdce školy
Chtěl jsem také, aby budova měla nějaký 
centrální prostor, kolem kterého se točí ži-
vot uvnitř. Srdce domu, které bude tlouci 
o  vánočních besídkách, dětských předsta-
veních nebo prostě o  přestávkách, kdy je 
třeba, aby děti blbly. Atrium uprostřed je 

prosvětlené shora, případný déšť dopada- 
jící na  světlíky bude znít jako jemná hud- 
ba, která dětem připomene, že nejsou ve 
městě, kde už přírodu přes klimatizované 
skleněné fasády příliš nevnímáme… Pro-
sklení sborovny je symbol kapitánského 
můstku a znamená optické propojení mezi 
učiteli a dětmi dole v atriu. Prostor se dá úpl-
ně otevřít přes velké posuvné dveře v nava-
zující učebně, kterou lze využít pro případné 
požadované zvýšení kapacity. Atrium je tak 
propojeno se zahradou a terasou venku.

bezbariérové přízemí
V průběhu navrhování jsme také s obcí do-
šli k tomu, že chceme, aby dům byl bezba-
riérový. Myslím, že pro dítě je dobré učit se 
fungovat s někým, kdo není stejný, učí ho to 
toleranci a empatii, kterou pak bude projevo-
vat celý život. Celé přízemí je tedy bezbari-
érové a díky tomu nemuseli rodiče jednoho 
z nových žáků vybírat jinou školu. Také se 
povedlo navázat úrovní nové školy na úroveň 
té staré, což doufám celkově usnadní provoz. 

Harmonické spojení s přírodou
Dalším naším záměrem bylo důsledně situ-
ovat všechny učebny do jižní zahrady, neboť 
výhled je zde úchvatný a motivující. Zelené 
kopce v dáli jsou zasněné a znamenají souná-

ležitost s přírodou. Stejně tak 
zahrada navazující na novou 
budovu přímo přes fran-
couzská okna, která je možné 
v přízemí otevřít a propojit 
tak učebnu se zelení, slun-
cem a  vzduchem. Původně 
jsem zde plánoval i zastíně-
ní oken pomocí posuvných 
dřevěných okenic, v průběhu 
stavby jsme však byli nuce-
ni hledat kompromisy kvůli 
dodržení rozpočtu. Barevné 
konstrukce byly nahrazeny 
barevným ostěním oken, 
dům je z každého úhlu po-

hledu jiný. Velká terasa na zahradu není jen 
pracovní prostor, považuji jej za další učebnu, 
tentokráte pod širým nebem. Je zde i venkov-
ní tabule, aby výuka mohla probíhat i tady. 

Stavba zahradě neuškodila
Venkovní zahrada je samostatná kapitola 
a zřejmá kvalita. Snažil jsem se kácet zde co 
nejméně vzrostlých stromů, přístavba je na-
vržena kompaktní a co nejméně zasahující 
do zelené plochy. Po rozhovorech s učitelka-
mi a paní ředitelkou jsem u vstupu navrhl 
příruční toalety, aby děti nemusely pokaždé 
přes šatnu a do čistých vnitřních prostor.

barevné a hravé prvky
Co se týče architektonického výrazu budovy, 
stále jsem přemýšlel, čím vším lze do domu 
vnést hravost, neb to má být dům pro děti, 
jejichž svět je naštěstí ještě plný barev, radostí 
a překvapení. Je to ručně tvarovaná omítka, 
která mne napadla, když jsem stál u chlapí-
ka pod lešením, jsou to barevná ostění oken, 
okamžitá improvizace na jednom z kontrol-
ních dnů, je to světle zelené marmoleum, kte-
ré má symbolizovat trávník, jsou to obklady 
na WC, kde holky mají z dlažby vyskládané 
květy a kluci příklady, je to abstraktní malba 
na stěně – dílo studentů z VšUP, je to skákací 
panák a šachovnice v atriu – výsledek prů-
běžných diskusí s paní ředitelkou...
Stavba sama bylo dobrodružství, jehož hlav-
ním nebezpečím bylo, že se nestihne termín 
a přešvihne rozpočet. škola stojí – díky ši-
rokému týmu lidí, jejich společné energii 
a spojující snaze dokázat dílo. Co mohu říci 
s odstupem? Konec dobrý, všechno dobré…

Text: DAVID KRAUS; 
foto: lucie Hašková



{ 5 }

{ TÉmA: škOLA }

PrŮbĚH StaVbY škoLY očiMa StaVbYVedoUcÍHo
Smlouva na zhotovení stavby byla podepsána 21. února 2012 a hned dva dny nato jsme 
převzali staveniště a zahájili zemní práce. čekal nás nelehký úkol a půlroční práce bez 
odpočinku. 

Abychom mohli začít vůbec stavět, museli 
jsme odtěžit zeminu ze stávajícího svahu, 
pod kterým se ukrývala skála. Musím říci, 
že v těchto chvílích a i v dalším průběhu stav-
by jsem byl rád, že jsme ke spolupráci jako 
subdodavatele zemních prací vybrali firmu 
pana Miloše Neužila. Vzhledem k šibenič-
nímu termínu dokončení stavby bylo nutné, 
aby každá firma podávala maximální výkon, 
tzn. pracovala i o víkendech, když si to situ-
ace vyžádala, takže jsme jeli půl roku skoro 
nonstop. Tímto bych chtěl poděkovat i nej-
bližším sousedům okolo stavby, protože ti si 
s námi „užili“, ale byli skvělí a většinou nám 
fandili, jelikož věděli, co je v sázce – včasné 
zahájení školního roku v nové přístavbě. 

Průběh stavby v datech

1. března kontrolní den 
11. března  vylití základových pasů
18. března  betonáž základové desky
21. března založení obvodových zdí
12. dubna položení panelového stropu  
 1. NP
2. května montáž ocelových vaznic 
 a sloupů
7. května montáž konstrukce krovu
23. května dokončení zakrytí střechy osb
 deskami – předání hrubé 
 stavby; zahájeny práce PsV
10. srpna  zahájeno předávací řízení  
 stavby a přístavba předána  
 investorovi 

Spolupráce s učitelkami i dětmi

Na stavbě se podílelo cca patnáct smluvních 
dodavatelů a  celkově prošlo stavbou cca 
89 lidí. Spolupráce s paní ředitelkou a její-
mi učitelkami byla přímo ukázková. Hned 
od začátku jsme si dali noty, kterými jsme se 
snažili řídit, a když přeci jenom vznikl nějaký 
problém, ihned jsme ho společně řešili. Sa-
mozřejmě pro paní učitelky byly tyto měsíce 
obzvláště náročné, hlavně když byly s dět-
mi venku. Děti se o stavbu hodně zajímaly. 
Chvilkami nám radily a chtěly nám pomáhat 
a hlavně byly zvědavé, jak to bude vypadat, až 
se vrátí po prázdninách.

Všechny problémy se dařilo 
rychle vyřešit

Jako na každé stavbě, i zde se samozřejmě 
vyskytly různé technické problémy, ale náš 
tým je vždy bleskově vyřešil. V této souvislos-
ti bych chtěl vyzdvihnout pana Tomáše Hoz-
nourka, se kterým se skvěle spolupracovalo 
a byli jsme společně naladěni na stejné vlně. 
Rozhodoval se rychle, a když to někdy nebylo 
vůbec jednoduché a stavba by se zastavila, 
vždy našel řešení, které vyhovovalo oběma 
stranám a mohlo se pokračovat. Poprvé jsme 
na stavbě aplikovali originální strukturu fa-
sády, kterou vymyslel Ing.arch. David Kraus 
a která se hodně kolemjdoucím líbila.

Rád bych tímto poděkoval celému technické-
mu týmu za spolupráci, architektu D. Krau-
sovi, T. Hoznourkovi, paní Valouškové, paní 
Svobodové a Myškové, Ing. Vlkovi a panu 
starostovi Mertovi za  důvěru a  podporu 
v průběhu stavby a všem těm, kteří do to-
hoto projektu šli se mnou a věřili mi, že ho 
dotáhnu do úspěšného konce.

Text a foto: za firmu IMS-BAU 
STANISlAV MAříK
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tak Se to PoVedLo!
byl únor, mrzlo jen praštělo a po vsi se šířila zvěst, že se stavbou se začne, jak jen to pů-
jde. Všichni jsme byli napnutí a pak jsme jednou přišli ráno do školy a za starou budovou 
zela obrovská jáma, kterou bagry zvětšovaly a zvětšovaly. Stavba začala. 

Pro nás to představovalo náležitě vysvětlit 
dětem i rodičům, co to pro nás bude zname-
nat v příštích měsících a mnohonásobně zvý-
šit dozor a obezřetnost. Jak postupně stavba 
nabývala na  objemu, přibývalo nebezpečí 
při průjezdu těžkými stroji přímo přes naši 
zahradu. O přestávkách najednou už neby-
lo možné, aby děti prostě jen tak seběhly ze 
schodů a proběhly se do zahrady. Dvě paní 
učitelky musely pozorně hlídat, aby někdo 
nevběhl přímo pod kola. Ke konci stavby už 
přibývalo i různých řemeslníků, kteří přímo 
v zahradě parkovali, takže nastala potřeba 
dobře ohlídat i každý zaběhnutý míč. Od po-
čátku nám bylo také jasné, že na stavbaře ne-
půjde jen tak snadno dělat pssst, aby nerušili 
vyučování. Zvuků, ba přímo rámusů přibý-
valo, ale nejtěžší zatěžkávací zkoušku nám 
připravila pila na tvárnice přímo pod okny. 
Díky ní se krásně nahlas naučili číst i ti nejtiš-
ší kuňkalové. :-) Potom přišel požadavek vy-
klidit část kuchyňky a kout v jedné třídě, bylo 
potřeba cosi pokládat pod okny do podlahy. 
Ve staré budově jsme byli už tak namačkaní, 
že se některé děti musely učit angličtinu nebo 

čtení i v té kuchyňce. Když tam pak muse-
la ustoupit o kus místa i rohová lavice, byly 
podmínky k učení už opravdu divoké. Všem 
nám ale bylo jasné, proč to 
musíme trpělivě vydržet 
a  nepřestali jsme se těšit 
na  změnu, která nás měla 
překvapit zanedlouho. 

balíme a vyklízíme

Od Vánoc jsme na půdě sta-
věli druhý Medník z banáno-
vých krabic, které na samém 
začátku prázdnin přišly 
na  řadu. Bylo potřeba pře-
místit do  nich VšECHNO, 
VšECIČKO! Kdo se někdy 

stěhoval, může si udělat matnou přestavu. Rea-
lita byla nejkrutější pro kramářky mého ražení, 
které v každém kelímku vidí ideální pomůcku 
na  skupinové navlékání korálků, v  každém 
knoflíku oči maňáska, v každém kousku sta-
niolu ideální (a  naprosto nepostradatelný!) 
materiál do kosmického obrázku. S krvácejí-
cím srdcem a přísnou paní ředitelkou za zády 
jsem se zoufale loučila s mnohými (letitými) 
poklady a statečně plnila pytle k odvozu. (Tak 
jako tak jsem stejně měla krabic dvakrát tolik 
než ostatní :-) ). 

Stěhujeme se do nového

A  vypukly prázdniny, kdy se od  prvního 
dne ruch na  stavbě významně znásobil. 
Po celé dva měsíce bylo patrné, jak chlapi 
tvrdě makají a makají. Od půlky srpna už 
jsme na školních stránkách vyhlížely avízo, 
až přišel e-mail od paní ředitelky – HOlKY, 
MŮŽEME. Poprvé jsme v úžasu procházely 
dokončovaným dílem, kde se ještě dotíraly 
tabule, nastavovaly lavice apod. S  pomocí 

úžasné brigády početných ochotných ru-
kou po celý přípravný týden se obsah všech 
krabic přemístil na své nové místo, nalepi-
la se čísla v  šatnách, doplnily se potřebné 
maličkosti, vynosil se nepořádek, umylo se, 
naleštilo a nazdobilo vše potřebné a  mohlo 

se začít společně slavit. Dobrá věc, ba přímo 
zázrak se podařil. 

Všichni jsme nadšení
No a jak je nám v novém? Skvěle. To je jasné. 
Všechno voní novotou a září. Jsme obklopeni 
krásným prostředím plným barev. Odvyká-
me si například okamžitě po příchodu sahat 
po vypínačích a rozsvěcet zářivky, už to není 
potřeba. Zvykáme si i na jednodušší výuku 
v samostatných třídách. V šatnách je mno-
hem víc prostoru, skříňky krásně eliminovaly 

„hadrárnu“. Nová aula děti nadchla, panáka 
holčičky skáčou ostošest, na šachovnici si vy-
robíme figurky. Obě družinky už si konečně 
mohou hospodařit ve svém, hudebka s piá-
nem v jedné z nich je velmi příjemné zpestře-
ní. Jakmile vysbíráme kamení a pan Pazdera 
nám poprvé poseká nový trávník, bez ome-
zení zas budeme moci rarášky vypustit do za-
hrady. Vyřešení odstínění tříd před sluníčkem 
už máme přislíbeno a jistě se i případné další 
drobné připomínky ještě dořeší.  
V této škole půjde učení samo!

Text: JANA CHADIMOVá
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noVá škoLa očiMa dĚtÍ
co všechno se dětem zalíbilo
„Na nové škole se mi líbí nové skříňky, naše 
třída a  lavice. Myslela jsem si, že ta škola 
bude malá, ale je větší, než jsem si předsta-
vovala.“ Janča

„Moc se mi líbí vybavení a zdi. Také naše tří-
da a hlavně okna a zvonek. líbí se mi výzdo-
ba. Dobře se mi tady učí.“ Gabriel

„Nová škola mě moc zaujala, jsou tu hezčí 
třídy a je tu školní zvonek a školní rozhlas. 
Nečekala jsem, že se škola stihne otevřít. 
Na chodbě máme skákacího panáka a pod 
schodami je madračka s polštářky, je to fakt 
pohoda. Mně se tato škola opravdu moc líbí.“ 
Baruška

„Mně se líbí, že v nové škole máme každý 
svou skříňku na  tělocvik a  že je tady aula 
a každá třída je zvlášť a líbí se mi třídy. A jsem 
ráda, že nechali kámen na zahradě.“ Zdeňka

„Nová škola se mi moc líbí. Nedokážu po-
psat, co se mi líbí nejvíc. Všechno je hezké – 
aula, panák, záchody, okna, ekologické mar-
moleum. líbí se mi i nové předměty. Nové 
lavice jsou taky pěkné.“ Adéla

„Když jsem přišel do  nové školy, tak jsem 
utíkal na záchody. Nejvíc se mi líbil ten supr 
zvonek. A  ještě ta podlaha a  to je asi vše.“ 
Jonáš

„Jednu věc v nové škole nemá-
me. V aule, jak máme šachy, 
nejsou figurky!!! Jak máme 
hrát?“ Doubravka

trocha nostalgie…

„Na nové škole není nic, co 
by se mi nelíbilo. Ale stýs-
ká se mi po naší staré škole 
a hlavně se mi stýská po naší 
staré třídě. A moc moc se mi 
líbí naše nová třída, i když 
bych byla radši, kdyby byla 
tato škola do 9. třídy.“ Terka

„Moc se mi stýská po sta-
ré budově školy. Vše, co 
tam bylo, byly vzpomín-
ky. Na paní učitelek mládí 
a jejich dcer a synů. Hod-
ně pro mě ta stará budova 
znamená a věřím, že i pro 
paní učitelky. Vím, že je 
to i naše mládí, pět bez-
vadných tříd a jsou zni-
čené. Je mi moc líto, že 
ostatní třídy, co budou 
po  nás, si jí neužijí.“ 
Vendulka
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koLektiV Zš Se PředStaVUJe
Mgr. Jana Chadimová
Učí od r. 1978, nejprve v pražské Mš, 
pak v Mš na Hradištku, od r. 1999 v Zš 
davle a od r. 2002 v Zš na Hradištku.

„K  práci s  dětmi se cítím předurčená od 
mala, miluji na dětech bez výjimky „aha mo-
ment“ – kouzelný okamžik, kdy dojde k po-
chopení něčeho, co bylo prozatím dušičce 
skryto. Snažím se všemožně věci zařídit tak, 
aby si děti co nejvíce tuto radostnou chvíli 
mohly zažívat. Dalším významným aspek-
tem je moje slabost pro „sígry“. Čím větší se 
jeví zlobení, tím naléhavější je za ním volání 
o pomoc. Najít příčinu a hlavně způsob, který 
pomůže, je pro mne výzva. Čím dřív se to po-
daří, tím víc vnitřně slavím. Můj babičkovský 
věk mi přináší uklidňující nadhled, ale také 
nebezpečí ustrnutí, a tomu se snažím ubránit.“

Mgr. Lenka kostečková 
Učí už 18 let, celou dobu na Hradištku. 
„Na mé práci mě nejvíc baví kontakt s dětmi. 
Je úžasné sledovat jejich vývoj od „nepopsa-
ných listů“ v první třídě, po rozhodné a sa-
mostatné „mazáky“ ve třídě páté. I když je to 
práce náročná, pobyt s dětmi mě nabíjí. Když 
jsem s nimi, dokážu zapomenout i na osob-
ní starosti a problémy. Velmi obtížné je pro 
mě známkování. Na  začátku praxe jsem 
si neuměla představit učení bez známek, 
dnes si myslím, že nejsou vůbec důležité.“ 

Mgr. Hana Petráková
na Hradištku učí angličtinu už 19 let. 

„Největší radost mám, když se mi podaří ho-
dina, děti jsou aktivní, učení je baví a rozu-

míme si spolu. Mrzí mě, když něco neklape 
nebo když děti trápí starosti, které jsou nad 
jejich síly. Jsem ráda, můžu-li přispět k dob-
ré pohodě ve škole.“

Mgr. Kristína Hasíková
Vystudovala Pedagogickou fakultu 
na Univerzitě Palackého v olomouci. 
na Hradištku učí třetím rokem.
„Svou práci mám ráda. Těším se z každého 
úspěchu a pokroku dětí. Je fajn, když ve třídě 
panuje dobrá nálada a všichni spolu vychá-
zejí. Snažím se, aby žáci každý den opouště-

li školu s pocitem, že se jim něco povedlo. 
Obtížné je pro mě zvládání únavy, která se 
po práci obvykle dostavuje.“ 

Mgr. Šárka Hynková
Vystudovala Pedagogickou fakultu 
karlovy univerzity, na Hradištku učí 
druhým rokem.
„Svoji práci považuji za smysluplnou a tvo-
řivou. Ráda bych, aby dnešní děti měly 
na  školní léta hezčí vzpomínky než my. 
Nejtěžší na mé práci je, že za ní nejde „za-
bouchnout“ dveře. Učitelé mají plnou hlavu 
žáků a  příprav na  výuku 24 hodin denně, 
problémy dětí se učitelů většinou osobně 
dotýkají a  je nesnadné se od školních sta-
rostí odpoutat. „

Mgr. Ivana Tasková 
čerstvá absolventka oboru Učitelství 
pro 1. stupeň Zš na ostravské 
univerzitě. od září učí ve 3. třídě. 
„Je to moje první pracovní zkušenost a jsem 
ráda, že jsem si zvolila pro mou praxi právě 
tuto školu venkovského typu. Na povolání 
učitele se mi líbí především práce s  dětmi 
a možnost uplatnění vlastní tvořivosti a nej-
náročnější se mi zatím jeví plánování a pro-
mýšlení všech činností do budoucna a spra-
vedlivé a objektivní hodnocení žáků.“

Jitka Minaříková  
vychovatelka 

Radka Šimáčková 
vychovatelka

Mgr. Jarmila Dvořáková  
asistentka pedagoga

Nahoře: R. šimáčková, H. Petráková, i. Tasková,  
š. Hynková; uprostřed: L. kostečková, J. Chadimo-
vá, J. Minaříková; dole: J. Jelínková, k. Hasíková, 
J. Dvořáková

dVacet Let V čeLe škoLY
Ve své funkci ředitelky školy budu příští rok 20 let. Je to opravdu dlouhá doba na rekapi-
tulaci, ohlédnutí, vyjádření, co mě na mé práci těší a co ne. Je to i dlouhá doba na zbláz-
nění se a odvezení do patřičného ústavu, protože práce ředitele venkovské školy, který 
nemá nárok na svého zástupce, hospodářku, ekonoma či v některých situacích peníze 
na právníka, je při dnešní organizaci státní politiky ve školství velmi náročná a zodpo-
vědná. Leč držím se.
Když jsem začínala, bylo na  škole 38 dětí 
ve dvou třídách a jedno oddělení školní dru-
žiny. Dnes máme 87 dětí v pěti třídách nové 
přístavby a  dvě oddělení družiny v  půlce 
staré budovy. Nárůst dětí je způsoben de-
mografickým vývojem, ale i oblíbeností naší 
školy, o kterou mají zájem i rodiče z jiných 
než spádových obcí. TO mě těší především.

Pedagogický sbor

Bez kvalitních, profesionálních a plně apro-
bovaných učitelů by se dobré jméno školy ne-
vytvořilo. K dnešnímu dni na škole pracuje 
sedm učitelek, z nichž pouze jedna nemá pří-

slušnou aprobaci, ale je absolventkou jiného 
zaměření pedagogické fakulty. Je to kolektiv 
„starších“ (myšleno zkušenějších) učitelek 
a mladých s novými nápady a zapálením pro 
práci s dětmi. TO mě také velmi těší.
Těší mě i vlastní činnost s dětmi, ale vlivem 
stoupajícího tlaku na ředitele v podobě na-
růstající administrativy a  prokousávání se 
stále se měnícími zákony a vyhláškami, mám 
na ni stále méně času se z ní radovat.
Mohla bych jmenovat další příjemnosti spo-
jené s mou profesí, ale shrnu svůj hlavní po-
cit: Tato práce mě těší pro svou smysluplnost. 
Co se do ní vloží, to se mi vrátí.

špatný přístup inspekce

A co mě netěší, ale OPRAVDU netěší a silně 
demotivuje? Je jím stávající přístup ČšI (Čes-
ká školní inspekce) ke školám. Měla by mít 
charakter objektivního a především profesio-
nálního hodnotitele a kontrolora, ale i porad-
ce trochu s lidským přístupem, jak tomu bylo 
dříve. Bohužel s  takovým přístupem jsem 
se při posledních dvou jejích předvedeních 
nesetkala a  tato skutečnost vytváří temný 
stín v mé kantorské duši. Také mi potvrzuje 
současný neutěšený stav naší státní správy, 
potažmo politiky našeho státu. My ve škole 
se poctivě snažíme vzdělávat a vychovávat 
„budoucnost našeho národa“, aby se ctí v ži-
votě obstála, ale pro jaký stát? MUSíM být 
optimista a věřit, že pro dobrý.

Text: Mgr. JANA JElíNKOVá
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HradištSká škoLa V ProUdU čaSU
únor 1873  podána obecním výborem  
 oficiální žádost do Karlína  
 o zřízení veřejné školy  
 v Hradištku

1875 „veleslavná zemská školní  
 rada“ svolila se zřízením školy  
 v Hradištku

1. 1. 1876  začíná se vyučovat v jednotřídní  
 škole v Hradištku (o 150 žácích!).  
 Sloužila žactvu z Hradištka,  
 Pikovic, Brunšova a Třebsína,  
 kteří dosud docházeli do 
 štěchovic. Pozemek byl   
 zakoupen od královského  
 kláštera na Strahově a bývalá  
 sýpka  byla nákladem 3 000  
 zlatých přestavěna na školu.
17. 10. 1876  škola posvěcena farářem od  
 sv. Kiliána (štěchovice tehdy  
 ještě kostel neměly)

1882  škola rozšířena o druhou třídu

1887 přibyla třetí třída

Za první republiky se zamýšlelo vystavět no-
vou školu vedle nynější pošty. S příchodem 
okupace, vystěhování a později vybudování 
Státního plemenářského podniku však tyto 
plány vzaly za své.

12. 9. 1942  přestává oficiálně obec 
 Hradištko a s ní také škola  
 existovat. Ve školní budově  
 zřízeno kino pro německé  
 vojáky a obuvnická dílna.

září 1945  obnovena výuka pro 
 52 navrátivších se dětí 
 (v jedné třídě)

1967 zavedeno ústřední topení 
 (do té doby měla každá třída  
 svá kamna)

1968  výuka se přesouvá na zámek,  
 protože ve škole se přistavuje  
 chodba.

prosinec 2005 kompletní výměna oken  
 na jižní straně budovy 
 (směrem do zahrady)

únor – září 2012 vybudována přístavba na  
 východním okraji budovy

1. 9. 2012  škola přestává být 
 malotřídní, stává se plně  
 organizovanou (má pět  
 samostatných tříd)

říjen 2012   v části původní budovy  
 školy se otevírá detašované 
 pracoviště Mš

Text: HANA HRADIlOVá

PodĚkoVánÍ na ZáVĚr
Při pohledu zpátky se zdá, jako by to byla pohádka se šťastným koncem. Zastupitelé vysly-
šeli roky staré přání ze školy o zvětšení prostor a nová škola teď stojí. Za touto jednoduchou 
větou se však skrývá mnoho úsilí a často mravenčí práce mnoha desítek lidí.  Nebyla to 
pohádka, ale konec dobrý rozhodně je. Je tedy na místě poděkovat nejen těm, jejichž slova 
zaznívají na těchto stránkách a těm, kteří jsou již v článcích zmíněni. Sluší se poděkovat 
také těm mnoha dalším, kteří přidali ruku k dílu při stavbě i při její přípravě, kteří udělali 
kus práce, která třeba není vidět a kterým nikdo netleskal, ale bez jejichž nezištného pří-
spěvku by se dílo nezdařilo. Text: HANA HRADIlOVá
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škoLka Má noVoU třÍdU!
květnový zápis do naší mateřské školy byl provázen emocemi. na každé uvolněné místo 
připadali tři až čtyři noví zájemci. Sice jsme věděli, že se pracuje na vytvoření další třídy 
v budově místní základní školy, ale přislíbit přijetí předem prostě nešlo. 

ředitelka Mš přijala na  základě předem 
stanovených kritérií děti, které se umístili 
na prvních 14 místech, a ostatním musela 
poslat zamítavá rozhodnutí. Několik rodičů 
podalo proti jejímu rozhodnutí odvolání, ale 
krajský úřad ve všech případech její rozhod-
nutí potvrdil.

otevření nové třídy

V současné době je už situace mnohem vese-
lejší. Do školky přibylo 25 nových dětí, při-
jímaných při dodatečném zářijovém zápisu. 
Prostory školky se rozšířily o tolik očekáva-
nou „detašovanou“ třídu, která byla uvedena 
do provozu v říjnu. Nově zrekonstruované 
části staré budovy Zš si mohla veřejnost pro-
hlédnout již při slavnostním otevření přístav-
by základní školy.

Změna pro všechny
Tyto změny přinesly pro děti, jejich rodiče 
i  personál školky mnoho nového. Děti si  
zvykají nejen na no- 
vé prostory a  jiné 
značky, ale i na jiné 
složení třídy, někte-
rým se změnily paní 
učitelky. Asi každý 
z  nás by na  novém 
uspořádání našel ně- 
co, co není úplně 
ideální a praxe mož-
ná povede k dalším 
změnám, ale věříme, 
že tyto nedostatky 
přijmete s  pocho-
pením a  vědomím, 

že ve srovnání s  tím, že se výrazně zvýšila 
kapacita školky, jsou to jen maličkosti, které 
lze při dobré vůli překonat.

Text a foto: 
MIRKA šMEJKAlOVá

{ TÉmA: škOLA }

ZákLadnÍ škoLa daVLe Se PředStaVUJe
Jsme tradiční základní školou s devíti ročníky, které v letošním školním roce navštěvuje 
260 žáků. Snažíme se o to, abychom naše děti učili zajímavě, moderně a poskytli jim 
kvalitní všeobecné základní vzdělání. 

Vyučujeme podle školního vzdělávacího pro-
gramu „Učíme se pro život“ a již tento název 
sám napovídá, že se ve výuce zaměřujeme na 
maximální propojenost teorie s praktickým 
přínosem do reálného života. Máme tým kva-
lifikovaných pedagogů, kteří svoji práci dělají 
rádi a svoje učitelské řemeslo neustále rozví-
její a obohacují o nové poznatky a zkušenosti. 

Moderní přístup k výuce

V roce 2012 jsme vybudovali dvě zcela nové 
multimediální učebny, které využíváme nejen 
pro výuku informatiky, ale též přírodopisu, 
zeměpisu, fyziky a dalších předmětů. Kvali-
fikovaně vyučujeme jak anglický, tak němec-
ký a francouzský jazyk – při jazykové výuce 
využíváme moderní média či časopisy. Navíc 
umožňujeme svým žákům i účast na krátko-
dobých zahraničních zájezdech za účelem 
procvičení cizího jazyka aktivní formou. 

Zájmové aktivity

Naše škola zajišťuje pro své svěřence rovněž 
pestrou škálu odpoledních kroužků jazykově, 
sportovně i umělecky zaměřených. Největší 
oblibě se u dětí těší Povltavská fotbalová aka-
demie, jejíž činnost má u nás bohatou tradici. 
Nabídku odpoledních aktivit neustále rozši-
řujeme podle zájmu našich žáků.

činnosti v družině

Součástí školy je rovněž školní družina, která 
po celý školní rok připravuje dětem pestrý 
program plný her, sportování a tvořivých ná-
padů. Navíc nabízí i množství dalších zájmo-
vých aktivit, mezi něž patří například práce 
v keramické dílně, používání netradičních 
výtvarných technik či pohybové vyžití ve 
sportovním kroužku. školní družina orga-
nizuje každoročně též oblíbený prázdninový 
cyklotábor. 

otevřenost a komunikace

Máte-li si o naší škole vytvořit ucelený obrá-
zek, je třeba říct i to, že při ní aktivně pracu-
je školská rada, máme žákovský parlament, 
pořádáme pravidelná setkání s rodiči našich 
žáků – snažíme se o otevřenou komunikaci 
a vítáme zajímavé podněty a nápady od dětí 
i rodičů. 

Pokud se chcete dozvědět víc, přijďte se 
k nám podívat na 

DeN oteVřeNých DVeří 
ve středu 16. 1. 2013 od 8 do 18 hodin, 

kdy se můžete podívat, nejen jak naše škola 
vypadá, ale také jak a co se zde učíme, jaké 
máme vybavení a jaká u nás panuje atmosfé-
ra. Navštivte nás i se svými dětmi, rádi vás 
uvidíme.
Aktuální informace o dění v naší škole najde-
te na www.zs-davle.cz.    

Text: za tým davelské školy 
Mgr. JANA HRUBá, ředitelka
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{ TÉmA: škOLA }

noVá ePocHa štĚcHoVickÉ ZákLadnÍ škoLY (?)
V září tohoto roku byla ve funkci ředitele školy Zš štěchovice potvrzena Mgr. Hana krá-
líková. Změna ve vedení školy je znát, učitelský sbor dostal nový impuls k aktivitě a na-
čerpal elán do práce. Vzhledem k tomu, že školu ve štěchovicích navštěvuje i mnoho 
dětí z Hradištka a navíc se jedná o vydání věnující se školství, ráda bych vás seznámila 
s některými radostmi i starostmi štěchovické školy.

Učitelé a žáci momentálně pracují na dlou-
hodobém projektu „Přísloví potěší malé 
i  velké“ a připravují vánoční prodejní akci 
s názvem „Vákuum ve  škole aneb vánoční 
kupování umění“, která se uskuteční v pátek 
7. prosince 2012 od 11 hodin v přízemních 
prostorách školy (a na niž jste samozřejmě 
srdečně zváni). Děti zde budou prodávat 
své vlastnoruční výrobky, k účasti se mohou 
zaregistrovat i prodejci s drobným zbožím. 
Současně je vyhlášena i soutěž o nové logo 
školy. 

adopce na dálku

Aktuálně nás potěšilo, že se vybral dostatek 
dobrovolných finančních příspěvků na za-
placení dalšího školního roku pro Christine 
Adongo z Nairobi, kterou žáci naší základní 
školy v roce 2005 adoptovali a jíž od té doby 
poskytují finance na vzdělávání a materiální 
pomoc. Na její podporu jdou i peníze získa-
né sběrem papíru a plastu, který pravidelně 
organizujeme (tentokrát akce proběhne 20. 
– 22. 11.).

Spolupráce se speciální
 pedagožkou

Pro všechny rodiče z okolí by mohlo být za-
jímavé, že se školou spolupracuje speciální 

pedagožka Mgr. linda Staňková, jež prová-
dí diagnostiku a nápravová cvičení pro děti 
se specifickými poruchami učení a chování, 
ADHD či zdravotním znevýhodněním. Služ-
by paní Staňkové jsou poskytovány zdarma! 
Na  prvním stupni navíc pracuje v  rámci 
udržitelnosti projektu „komplexnost, časo-
vost, posloupnost, vše pod jednou střechou“ 
asistentka pedagoga Bc. Anna Suchomelová, 
která působí jako podpora dětí se SPU(CH) 
a žáků nadaných. 

Podpora čtenářské gramotnosti
Ve  výuce klademe (mimo jiné) důraz 
na rozvoj čtenářství u dětí na prvním stupni 
a na jeho prohlubování a posilování na stupni 
druhém. Žáci prvních tříd jsou po úspěšném 
přečtení knihy z edice První čtení pasováni 
na čtenáře. Již několik let spolupracujeme se 
spisovatelkou Petrou Braunovou, která po-
řádá pro naše děti autorská čtení. V rámci 
této součinnosti proběhla za účasti třeťáků 
koncem října na Vyšehradě akce „Tramvaj 
plná strašidel“. 

Pomoc při volbě povolání

Usilujeme také o organizaci pásma pravidel-
ných besed k volbě povolání pro žáky osmých 
a devátých tříd. Náš host by měl prezentovat 
svoji profesi, vysvětlit žákům její podstatu, 

úskalí, osobnostní i  fyzické předpoklady, 
požadavky na vzdělání, pracovní podmínky 
a podobně. Nyní hledáme dobrovolníky z řad 
rodičů a jimi doporučených známých, kteří 
by byli ochotni se do tohoto dlouhodobého 
projektu zapojit a  spolupracovat. Uvítáme 
zástupce rozšířených i  netradičních oborů 
(pokud máte tip, kontaktujte nás). 

Výlety, kultura, sport

Kromě výše zmíněných aktivit probíhá 
na prvním i druhém stupni velký počet drob-
nějších akcí, jež vymýšlejí, organizují a rea-
lizují naši učitelé nebo pozvaní odborníci. 
Děti jezdí na nejrůznější výlety, za kulturou 
i sportem (plavání, závody, turnaje). Žáci se 
účastní také vědomostních soutěží – nedáv-
no proběhlo například školní kolo olympiády 
z českého jazyka a soutěž Přírodovědný klo-
kan v kategorii Kadet. Každoročně otevíráme 
pro naše žáky nejrůznější zájmové kroužky, 
jejichž nabídku bychom do budoucna rádi 
rozšířili.
Základní škola štěchovice disponuje učeb-
nou s  interaktivní tabulí, která umožňuje 
učitelům zapojovat do výuky inovativní vy-
učovací metody a formy práce. V počítačové 
pracovně je žákům k dispozici dvacet nových 
počítačů pořízených z finančních prostředků 
Nadačního fondu ČEZ. Více informací a ak-
tualit naleznete na webových stránkách naší 
školy: www.zs-stechovice.cz.

Text: Mgr. KláRA BUDIlOVá, 
učitelka Zš štěchovice  

Případní zájemci o prodej drobného, ručně vyrobeného zboží 
s vánoční tématikou se mohou hlásit na telefonním čísle: 603 341 821 
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{ ROzhOvOR }

 Jste spoluautorem projektu Nickyho 
rodina, jehož cílem je šířit mezi žáky 

a  studenty povědomí o  činu Nicholase 
Wintona. Jak jste přišel na tento nápad?
Byla to vlastně náhoda, která spočívala 
v  sázce mezi mnou a  Matějem Mináčem 
(režisérem filmu a  dokumentů o  N. Win-
tonovi – pozn. red.) o bednu šampaňského. 
Po zhlédnutí jeho prvního filmu „Síla lid-
skosti“ jsem se s ním setkal a nabídl mu, že 
jeho film dostanu do škol. Mináč měl agen-
turu, která udělala tři projekce filmu za dva 
roky. Jinak film ležel ve skladu a dopadl by 
tak, že by se dvakrát ročně pustil v televizi 
v půl třetí ráno.
Tehdy mi řekl, abych s  filmem udělal, co 
uznám za vhodné. Vymyslel jsem tedy vzdě-
lávací projekt a po půl roce jsem zjistil, že 
to funguje. Nejdřív jsem s tím uspěl v Pra-
ze a postupem času po celé republice. Sázka 
spočívala v tom, že film a jeho lidskou my-
šlenku dostanu k dětem i v té nejzapadlejší 
vesnici. Dnes mám na seznamu školy, které 
se zúčastnily tohoto projektu, a mohu vám 
na mapě ukázat tu nejsevernější, nejzápad-
nější, nejvýchodnější i nejjižnější školu. Do-
konce mám i školu, která v České republice 
leží nejvýše (vede mě ke stěně s mapou naší 
republiky, kde jsou zapíchané stovky barev-
ných špendlíků). Nedávno tady byl Mináč 
a říkal: „Tady je ještě bílé místo a tady taky.“ 
Já mu povídám: „Člověče, to jsou vojenské 
prostory, tam nikdo nebydlí!“ …
Tu bednu šampaňského jsem však od něj do-
dnes nedostal …

 Jak děti na Wintonův příběh reagují?
Před představením na nich vidím mnoh-

dy otrávenost – zase někam musí jít, zase ně-
jaká kravina o židech, pořád to do nás cpou... 
Po filmu však přijdu mezi diváky, vidím jejich 
zvlhlé oči a atmosféra je úplně jiná. Bohužel 
to není napořád, je to jen otázka několika mi-

nut, ale té chvíle je třeba využít. Díky projektu 
vidělo dokument „Síla lidskosti“ víc než půl 
milionu mladých lidí – od dětí na druhém 
stupni základních škol až po maturanty. Tento 
film svou myšlenkou a zpracováním úžasným 
způsobem oslovuje lidi. Zdeněk Svěrák o něm 
prohlásil, že infikuje dobrem.

 součástí projektu je i hnutí dobrých 
skutků. Jde o výzvu pro studenty, aby 

napsali, co dobrého udělali nebo jakého 
dobrého skutku byli svědky.
Vybízím je, aby nám na to téma napsali lite-
rární práci, a reakce je obrovská. To jsou do-
pisy za poslední měsíc (ukazuje na hromadu 
obálek). V e-mailu mám desítky a stovky dal-
ších. Někdy napíšou pět řádků, někdy třicet, 
ale vždycky je to nádherné čtení. Společně 
s Janou Klusákovou občas čteme ty nejlepší 
práce v jejich pořadech v Českém rozhlase. 
Nevěřila byste, co všechno a hlavně jak dove-
dou děti a mladí lidé psát. Proto při pohledu 
na dnešní děti zůstávám optimistou.

 taková  práce vás musí velmi pozitivně 
nabíjet…

Wintonův příběh je nádherný a Winton sám 
je člověk, který má pořád lidem co říct. Jsem 

šťastný, že jsem se do tohoto příběhu mohl 
vnořit a dělá mi to radost. Díky tomuto pro-
jektu jsem poznal spoustu kvalitních škol, 
kam děti chodí rády. V jedné výborné ško-
le v malém městě Kunžaku dokonce vznikl 
nápad pojmenovat školu po Nicholasi Win-
tonovi, což se nakonec povedlo. Spolupráci 

s dětmi jsme zúročili i při natáčení filmu Nic-
kyho rodina. Wintonův příběh se tím pádem 
posunul o dvacet let dál až do dnešní doby.
Žáci a studenti také už několik let sbírají pod-
pisy pro to, aby Nicky Winton dostal Nobe-
lovu cenu míru. Petiční listy chodí na mou 
adresu, takže jestli chcete, můžu vám ukázat 
petice se 130 tisíci podpisy. Této akce se zú-
častnilo přes tisíc škol v Čechách i na Mora-
vě. Samotná nominace proběhla už dvakrát. 
Poprvé, když bylo Nickymu 100 let. Tehdy 
jsem byl přesvědčen, že díky tomuto jubileu 
je to tutovka, ale nakonec cenu dostal pan 
prezident Obama.
Po druhé byl  Nicky Winton nominován před 
rokem, ale to se sešlo na sto třicet nominantů, 
takže opět nic… Ale nevzdáváme to.

 Jaké bylo vaše první osobní setkání 
s Nicholasem Wintonem?

Kolem roku 2006 náš vzdělávací projekt na-
bral takové obrátky, že jsme s Mináčem usou-
dili, že je nutné pozvat  sira Wintona do Čech 
a  představit ho současným dětem. V  roce 
2007 přijel do Prahy a zúčastnil se setkání 
se studenty v největším sále Kongresového 
centra za účasti 3 000 mladých lidí z celé re-
publiky. Nejprve jsme jim pustili dokument 

těžko bychom na Hradištku hledali člověka, který by znal názory českých školáků a studentů lépe než 
dramaturg ZdenĚk tULiS. Prostřednictvím svého vzdělávacího projektu probouzí u dětí smysl pro zod-
povědnost, odvahu a dobro. Povídali jsme si o proměně dětí během jeho pořadu, stovkách dopisů  
o dobrých skutcích i o auře nicholase Wintona.

Při PoHLedU na dnešnÍ dĚti neJSeM PeSiMiStoU
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{ ROzhOvOR }

„Síla lidskosti“ a potom Karel Schwarzenberg 
přivedl na jeviště Nicholase Wintona. Ten si 
myslel, že jde na besedu se 150 dětmi, a místo 
toho jej přivítalo dvanáctiminutovým potles-
kem ve stoje tři tisíce dojatých dětí ve věku 
od 10 do 18 let. Kromě nich tam byly dvě 
řady významných diplomatů a velvyslanců 
29 zemí a  na  40 zachráněných dětí, které 
přijely z celého světa. Tam jsem zjistil, jak je 
Nicholas Winton úžasně pohotový a jak  do-
vede okamžitě reagovat na jakoukoliv otázku. 
Například jsem se ho zeptal, jak je možné, že 

se člověk dožije tak krásného  věku v takové 
formě. On se jen usmál a řekl: „To je jedno-
duché… Každý člověk se musí umět alespoň 
jednou za dvacet minut něčemu zasmát! Já 
to tak dělám a jsem v pohodě…“ To je velká 
pravda. Nicky v sobě nosí stále dobrou ná-
ladu a aura jeho osobnosti vás doslova pro-
stoupí.

 Matěj Mináč natočil o záchraně 
669 dětí celovečerní film „Všich-

ni moji blízcí“. Jak se tento film líbil 
samotnému Nicholasi Wintonovi?
Vzpomínám si na  nádhernou situaci, 
kdy po premiéře Winton stál vedle ang-
lického herce Ruperta Gravese, který ho 
ve filmu ztvárnil. Graves byl třicetiletý 
velmi pohledný muž. Jeden z přítom-
ných novinářů se Wintona zeptal, co ří-
kal výkonu tohoto herce. Nicky se na něj 
zadíval, změřil si ho od hlavy až k patě 
a s vážnou tváří povídá: „No… nebylo 
to špatný, ale byl tam jeden problém.“
Všichni kolem ztuhli a čekali, co řekne. 
Winton se však usmál a řekl: „Já jsem 
totiž v té době byl daleko větší fešák.“ 
Vždycky má pohotové, moudré a hlav-
ně vtipné odpovědi. Je to 30letý mozek 
ve 103leté schránce.

 V  létě jste za  Nicholasem Win-
tonem podnikl zajímavý výlet. 

Můžete o tom povědět víc?
Dostal jsem nápad, že mu dám dárek k naro-
zeninám, a nabídl jsem mu, že si může vybrat 
místo nad Anglií, které by chtěl vidět ze sho-
ra. Od jednoho kamaráda jsme měli půjče-
né čtyřmístné letadýlko a letěl jsem se třemi 
dvacetiletými studenty, dvěma mladými pilo-
ty a kameramanem do Maidenhead. Winton 
dodnes létá na ultralehkých letadlech, a když 
se dověděl, že bude moci letět, byl nadšený. 
Zeptal se pilota na pár budíků, dal mu ruku 
z kniplu pryč a hodinu létal sám nad Anglií. 
Po  příletu si dvacetiletý Martin Wintonovi 
s úsměvem postěžoval: „Já jsem myslel, že vy 
poletíte se mnou, ale ve skutečnosti jsem letěl 
já s vámi. Jak je možné, že tak dobře pilotujete 
letadlo?“ Winton se jen usmál: „Já jsem před 

sedmdesáti lety dělal instruktora, tak si to 
snad ještě pamatuju, ne?“ Pro něj samotného 
není sedmdesát let žádná doba.

 Kromě projektu Nickyho rodina se také 
věnujete přípravě kulturních pořadů…

Během dvanácti let, kdy jsem dělal drama-
turga v Paláci kultury jsem jenom tam stál 
1360krát na  jevišti. Jednalo se o  filmové 
premiéry, plesy, klubové pořady nebo spo-
lečenské akce. Tam vznikla i  spolupráce 
s  hereckými osobnostmi, jako byla Stella 

Zázvorková, Miroslav Horníček, Vlastimil 
Brodský, Jiří Sovák, Helena Růžičková, Jaro-
slava Adamová, Merička Rosůlková a další. 
S nimi jsem pak po celé reublice dělal takové 
klubové „povídací“ pořady, oslavy naroze-
nin a spoustu dalších příjemných akcí.

 řadu let se pohybujete v prostředí čes-
kého showbyznysu. Jak se za tu dobu 

proměnil? Děláte tento  typ pořadů s něja-
kými herci současné generace?
Málokdy. Změnilo se to, že známé tváře si 
řeknou nejprve o honorář, který není malý, 
pak přijdou ukázat obličej, řeknou dva hlou-
pé vtipy a jsou s prací hotoví. Ale ti staří herci, 
vynikající vypravěči a baviči v tom správném 
slova smyslu, kteří už tu bohužel nejsou, nej-
dřív udělali kopec srandy a po programu se 
nenápadně zeptali, jestli za to něco dostanou.
Pamatuji si, že Jiří Sovák mě  po jednom spo-
lečném programu počastoval jednou krásnou 
replikou. Sedl si do auta, natáhl své nemocné 
nohy a po několika minutách jízdy se zeptal  

– tím svým nosovým témbrem: „Pane 
Tulis, a jak to vypadá ekonomicky…?“ 
Prozradil jsem mu částku, která byla 
stejně již před tím dohodnutá, on se 
spokojeně zavrtěl na sedadle a zamum-
lal: „To bude mít Andulka radost…“
To je ten obrovský rozdíl. Po  určité 
době mezi námi vzniklo velké přátel- 
ství, i  přes velký věkový rozdíl. Rádi 
za mnou jezdili na Hradištko, moc se 
jim tu líbilo. Miroslav Horníček tu byl 
minimálně dvacetkrát …miloval Hra-
dištko.

 A co vám se nejvíc líbí na životě 
na hradištku?

Už jenom samotná příroda, soutok 
dvou řek, zvlněná krajina. A je tu pár 
dobrých lidí, které mám rád.
Navíc mám rád pěší turistiku, rád obje-
vuji nové kouty tohoto krásného kraje. 
Snažím se už přes rok  na základní škole 
ve štěchovicích založit turistický krou-
žek a chodit s dětmi do přírody. Měli 
jsme již deset výletů v minulém škol-
ním roce, ale stále chodili jenom čtyři 

príma kluci z páté a šesté třídy.
Víte, mnoho let jsem dělal o prázdninách dět-
ské tábory. Mám jich za sebou víc než pěta-
dvacet a byl jsem zvyklý na větší partu dětí 
při výletech. Znám spoustu her, které ale chtějí 
větší počet účastníků a ve čtyřech to nefungu-
je. Mrzí mě, že většina dětí tráví krásné soboty 
a neděle u počítačů. Některé by možná chtěli 
jít, ale rodičům se zase zdá divné to, že v dneš-
ní době se chce někdo úplně cizí starat o zá-
bavu jejich dětí a ještě k tomu zadarmo. Ale 
jak jsem řekl na začátku – nejsem pesimista…

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor zaznamenala 
lUCIE HAšKOVá

Zdeněk Tulis se narodil v roce 1954 v Měl- 
níku, kde později vystudoval zahradnic- 
ko-vinařskou školu. Této profesi se vě- 
noval pouze několik let, ale pak se za-
čal věnovat práci v kultuře. Sám pro-
hlašuje, že od vína ke kultuře je blízko  
a naopak ještě blíž…
Několik let pracoval jako vedoucí Klubu 
mládeže v kulturním domě v Třinci, poté 
byl moderátorem a dramaturgem v Čes-
koslovenském státním souboru písní  
a tanců.
V letech 1988 až 2000 byl členem drama- 
turgické skupiny Paláce kultury v Pra-
ze, a pak dal přednost tzv. „volné noze“. 
Je autorem a spoluautorem několika knih, 
zábavných televizních pořadů a vzdělá- 
vacího projektu „Nickyho rodina“.
V současné době připravuje s Věrou 
Čáslavskou pořad o této vynikající české 
sportovkyni a držitelce mnoha olympij-
ských medailí, jehož páteří bude film 
režisérky Olgy Sommerové „Věra 68“.

Při PoHLedU na dnešnÍ dĚti neJSeM PeSiMiStoU
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noVinkY kniŽnÍ i tecHnoLoGickÉ
Podzim v knihovně je ve znamení čtení a povídání s dětmi ze školy a školky. Před Váno-
cemi pozveme všechny děti, rodiče i prarodiče na přátelské setkání a pro všechny ostat-
ní chystáme od nového roku zavedení nové služby.

V říjnu jsme přivítali děti ze školky, a protože 
je jich od letošního roku o třídu víc, zopa-
kovali jsme si náš program hned natřikrát. 
Pro čerstvé prňáčky jsme si připravili bese-
du s názvem „Poprvé do školy, poprvé do 
knihovny“. „Zkušenější“ žákyně šebestová 
jim přišla předvést, jak to chodí, když někdo 
přijde do knihovny poprvé. Děti jí ale muse-
ly v mnohém napovídat, například v tom, že 
se knihy nečtou ve vaně ani při jídle. Za to 
požádala kouzelné sluchátko, aby jim splni-
lo jedno přání, a to, aby všechny děti uměly 
v červnu číst. O tom se přesvědčíme při pa-
sování na čtenáře. 

den pro dětskou knihu

V adventním čase zveme všechny děti, rodiče 
a prarodiče do knihovny, kde si budeme spo-
lečně povídat o knihách s vánočními příběhy, 
vyrobíme si ozdobu a budeme psát Ježíškovi, 
jaké bychom si přáli knihy pod stromeček. 
Naladíme se tak na rozsvěcení vánočního 
stromu před zámkem. Setkání v rámci celore-
publikové akce „Den pro dětskou knihu“ se 
uskuteční v neděli 2. prosince ve 14.00 hodin.

e-knihy v naší knihovně
Od nového roku čtenářům nabídneme novou 
výpůjční službu, a to zapůjčení čtečky elek-
tronických knih. Absenčně si ji budou moci 
vypůjčit čtenáři starší 15 let, na dobu dvou 

týdnů a po zaplacení vratné zálohy 500 Kč. 
Čtečka bude půjčována pouze s elektornický-
mi knihami, jejichž obsah představuje volné 
dílo z hlediska autorských práv. Věříme, že 
tuto novou službu uvítáte a že si novou tech-
nologii rádi vyzkoušíte. 

Text: lUCIE HAšKOVá; 
foto: šárka Hynková

beLetrie Pro doSPĚLÉ
v. vondruška – Přemyslovská epopej i.
P. hartl – Prvok, šampón, tečka a karel

I. Obermannová – Vznášedlo
kol. autorů – ach, ty matky

j. Pospíšilová – boty do nebe
m. mlynářová – důchodkyně nestřílejte

m. klevisová – čekání na kocoura
j. hájíček – rybí krev

A. Bajaja – na krásné modré dřevnici
P. mercier – noční vlak do Lisabonu

h. murakami – Po otřesech
m. kumpfmüller – nádhera života

S. Watersová – Malý vetřelec
D. Adams – Stopařův průvodce Galaxií

helle helle – na dně
j. Deaver – dvanáctá karta; Hodinář

naUčná LiteratUra Pro doSPĚLÉ
almanach ohlédnutí

L. Eyre – Jak naučit děti hodnotám
A. Strunecká – doba jedová 2

h. Synková – koření proti choření
G. Felch – Fotografujeme děti

v. vondruška – Život ve staletích: 14. století

noVinkY Pro dĚti a MLádeŽ
v. hegerová – Zvířátka ze Zoo

E. Stará – chrochtík a kvikalka na cestě…
z. Pospíšilová – Hádám, hádáš, hádáme

A. Lindgrenová – karkulín ze střechy
j. Stránský – Povídačky pro moje slunce

z. Pospíšilová – školní strašidlo
D. krolupperová – Společenstvo klíčníků
R. Shone – Mýty a legendy v komiksech

KNIHOVNA DOPORUČUJE
ALMANACH OHLÉDNUTÍ

Almanach Ohlédnutí byl vydán u  příležitosti 70. 
výročí vystěhování našeho kraje a rekapituluje udá-
losti z období okupace. Obsahuje jak příspěvky his-
toriků, tak autentické vzpomínky pamětníků. Jedna 
z kapitol se věnuje i událostem na Hradištku, historii 
koncentračního tábora, osudům vězňů i vzpomín-
kám těch, kteří tuto dobu prožili. Knihu si můžete  
zakoupit na obecním úřadě nebo vypůjčit v knihov-
ně.
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Fond oHLÉdnUtÍ
Motto: národ, který zapomene na utrpení předchozích generací, na svou historii, je od-
souzen k tomu tato utrpení prožít znovu... 

cílem fondu je dokumentovat a  zachovat 
povědomí o vystěhování obyvatel Neveklov-
ska, Benešovska a Sedlčanska za II. světové 
války ve středních Čechách na území mezi 
Vltavou, Sázavou, Benešovem a  Sedlčany. 
Fond zejména umožní rozšiřování součas-
ných publikací a  dokumentárních filmů 
s touto tématikou do základních a středních 
škol, bude poskytovat podkladové materiály 
pro publikování v regionálních i celostátních 
médiích a podpoří snahu o vědecké a literár-
ní zpracování této 
části dějin ČSR. 
Bude také pomáhat 
v mapování osudů 
židovské komunity 
žijící na vystěhova-
ném území za spo-
lupráce s  českou 
obcí židovskou. 
Fond bude dále 
popularizovat tuto 
tématiku v celé ČR 
s  cílem upozornit 
na  mnohdy opo-
míjený historický 
fakt dějin II. světo-
vé války a společně 
s obdobnými regi-
ony, jako bylo Vy-
škovsko na Moravě 
nebo okolí Milovic 
a Brd, připraví od-

bornou konferenci na toto téma v roce 2013. 
Sdružení obcí Neveklovska a Sdružení Mezi 
řekami vloží do  fondu po 100 ks publikací 
„Almanach – Ohlédnutí“ věnovaný vzpo-
mínkám vystěhovaných obyvatel regionu, 
100 ks knihy o historii regionu „Mezi Vlta-
vou a Sázavou“ a 100 ks dokumentárního fil-
mu „Vystěhování“ Václava šmeráka a Josefa 
Dlouhého. Publikace a  film budou určeny 
pedagogům, kteří vyučují dějepis, a do re- 
gionálních knihoven. 

Výzva pro školy

Za poskytnutí publikací a filmu Fond Ohléd-
nutí bude požadovat zpracování studentské 
práce –  slohového cvičení v rozsahu tří stran 
a výtvarnou práci pro rok 2013 a další: 

1. Záznam vyprávění některého pamětníka 
v obci a městě, písemný nebo filmový (vzpo-
mínky těch, kteří se vystěhovali, těch, kteří 
na území zůstali nebo těch, kteří ubytovávali 
vystěhované) 

2. Vlastní zpracování tématu – literární prá-
ce, vlastní prožitek z osobního setkání s pa-
mětníkem vystěhování nebo rodinou, která 
ubytovala vystěhovanou rodinu, pamětní-
kem, který žil v době okupace na vystěhova-

ném území.

3. Výtvarná práce 
– kresba, malba na 
téma domov, nuce- 
né opuštění domo-
va.

Prezentace 
soutěžních 

prací

Od roku 2013 bude 
jednou ročně uspo-
řádána výstava vý- 
tvarných prací (tra- 
dice Zš Neveklov) 
a literární seminář, 
kde by se práce pre-
zentovaly (v  roce 
2013 – Sedlčany). 
Zahájení proběhne 
v roce 2013 ve spo-
lupráci s  obcemi 

Sedlčanska, kde pokračuje projekt Ohlédnu-
tí k sedmdesátému výročí vystěhování 1943 
– 2013. 
Fond bude pracovat pod záštitou Senátu 
Parlamentu ČR, Výboru pro vzdělání, vědu 
a  kulturu, lidská práva a  petice, dále pod 
záštitou Vojenského historického ústavu, 
ve spolupráci s Akademií věd a dalšími orga-
nizacemi. Odbornou práci fondu bude řídit 
vědecká rada. Fond je otevřený dalším aktivi-
tám občanských sdružení i jednotlivců a vy-
zývá je ke spolupráci. Fond bude zveřejňovat 
veškeré informace a podnětné práce studen-
tů, články publicistů a odkazy na webových 
stránkách www.mezirekami.cz. Organizační 
stránky fondu bude zajišťovat Sdružení Mezi 
řekami a Sdružení obcí Neveklovska za spo-
lupráce s obcemi Sedlčanska. 

kontakt: 
Fond ohlédnutí 

Mob. 603196678, 
e- mail: v.smerak@seznam.cz

Text: VáClAV šMERáK 
a Karel šebek

kniha „cVičištĚ benešoV, 
VStUP ZakáZán!!“ 

Je oPĚt k doStánÍ 
Kniha Cvičiště Benešov, VSTUP ZAKá-
ZáN!!, která mapuje historii vojenského 
výcvikového prostoru jednotek SS ve střed-
ních Čechách, je opět k dostání. Pro velký 
zájem vydala společnost Posázaví o.p.s. už 
podruhé její dotisk. Součástí knihy je stej-
nojmenné DVD. 
Kniha je k zakoupení za 500 Kč v kancelá-
ři společnosti Posázaví o.p.s. v piaristické 
koleji na Masarykově náměstí v Benešově 
nebo ji lze zaslat na  dobírku za  600 Kč. 
Informace získají zájemci na  telefonu 
732 168 870, e-mail: info@posazavi.com.
Autor publikace Ing. Petr Kos se pokouší 
odpovědět na  otázky, co bylo podnětem 
k vybudování nechvalně proslulého cvičiš-

tě, kvůli němuž musely své domovy opustit 
tisíce lidí. Přestože cvičiště fungovalo pou-
hé tři roky, zanechalo v krajině nesmaza-
telné stopy. Ing. Petr Kos popisuje mimo 
jiné vnitřní strukturu cvičiště SS, vojenské 
jednotky, výcvik, objekty pro obsluhu vo-
jenských střelnic, kárné, pracovní a kon-
centrační tábory na území cvičiště i střípky 
z dění na cvičišti a v jeho okolí. 
Snímek, který je součástí knihy, je ke zhléd-
nutí na www.posazavi.com v rubrice E-te-
levize/Filmy o regionu. Jsou v něm pasáže 
z dobových dokumentárních snímků i hra-
né scény. Atmosféru dokreslují výpovědi 
pamětníků.

Text: JAROSlAVA TŮMOVá
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PoSLednÍ ceSta edMonda PoULeta
až do letošního června nebyly osudy francouzských vězňů z koncentračního tábora 
Hradištko v našich končinách příliš známé. díky francouzskému dokumentu, který se 
promítal u příležitosti 70. výročí vystěhování na zámku při výstavě, ale i na třebsíně 
a v neveklově, se rozšířilo povědomí o tom, kdo zde byl za války vězněn a jaké hrůzy 
vytrpěl. 

Náhoda pomohla tomu, že jsme se 11. září 
setkali tváří v tvář s Edmondem Pouletem, 
který byl jednou z hlavních postav zmíněné-
ho dokumentu. Přijel na Hradištko se svými 
třemi dcerami, které se s námi podělily o jeho 
vzpomínky. Pan Poulet už téměř nekomuni-
koval, přesto si ve svých 93 letech přál pod-
niknout cestu na Hradištko, pravděpodobně 
naposledy.

osud nevinných

Edmond Poulet byl zatčen v prosinci roku 
1943 ve Francii, když tamní odboj zorgani-

zoval útok na německý vlak. S akcí neměl nic 
společného, ale nacisti odvedli padesát mužů 
ve věku 20 – 45 let z několika vesnic podél 
železniční tratě. Z těchto nevinných se konce 
války dočkalo pouze 19. Na Hradištko přijel 
v zimě roku 1944 a zůstal zde až do konce 
války. Přežil díky tomu, že ke konci války byl 
natolik slabý, že nemohl těžce pracovat. Při-
dělili ho tudíž do kuchyně, kde škrábal bram-
bory. Díky tomu se vyhnul zabíjení zajatců 
v dubnu 1945. 

Lékařská péče v táboře

Při pohledu na stále stojící budo-
vu marodky jsme naslouchali vy-
právění o tom, jaké bylo lékařské 
ošetření. Pan Poulet se zde ocitl 
dvakrát. Těžký zánět ucha mu 
zdravotník propíchl sirkou, aby 
odtekl hnis. Zhnisanou ránu na 
lýtku rozřízl nožem. Dodnes jeho 
nohu hyzdí ošklivá jizva. 

Přežil díky čechům

Velmi dojemné bylo vyprávění 
dcery Sylvie o tom, jak její otec 

dostával jídlo od českých dělníků, kterým 
za jejich počínání hrozila smrt. Češi je také 
zachránili při transportu před koncem války, 
neboť zničili jednu ze dvou lokomotiv, které 
vlak táhly. Tím nemohli pokračovat do Ně-
mecka, kde by je čekala smrt. Pan Poulet měl 
po válce šest dětí, které žijí s vědomím, že 
nebýt Čechů, kteří pomohli jejich otci, nikdy 
by se nenarodili.

Text a foto: lUCIE HAšKOVá 
a HANA PETRáKOVá

naUčná SteZka „VYStĚHoVanÉ Hradištko“
V poslední době se zvedla vlna zájmu o válečnou historii našeho kraje. každý, kdo si 
o této době něco přečetl, jistě přemýšlel o tom, že by se na místa spjatá s dobou vystě-
hování rád podíval. tak se zrodila myšlenka zrealizovat naučnou stezku, která by těmito 
místy procházela.

Naučná stezka Vystěhované Hradištko vede 
katastrálním územím obce Hradištko v délce 
8,5 km a zahrnuje deset zastávek s informač-
ními tabulemi. Návštěvníky seznámí s his-
torií násilného vystěhování obce za  druhé 
světové války a budování vojenského cviči-

ště zbraní SS, přiblíží hrůzy života v koncen-
tračním táboře a připomene osudy několika 
vězňů. Jedním z témat je i vyzvednutí archivu 
K. H. Franka v únoru 1946 Američany. Závěr 
stezky je věnován událostem na samém konci 
války a poválečné obnově obce. 

otevření stezky

Stezka byla otevřena 15. 
září a  první společné pro-
hlídky se kromě několika 
desítek návštěvníků zúčast-
nili i vzácní hosté – A. Kraus 
z památníku ve Flossenbür-
gu, M. Tykalová z Čs. obce 
legionářské nebo J. Schütz, 
který byl vězněn v hradišt-
ském pracovně-výchovném 
táboře. O  měsíc později 
přijel i ředitel asociace fran-
couzských vězňů Michel 
Clisson. Stezka je připomín-
kou utrpení, které prožívali 
místní lidé, když opouštěli 

své domovy, utrpení vězňů, kteří se ničím 
neprovinili. Ale především připomínkou 
obrovské lidské solidarity.
Vybudování stezky finančně podpořil Stře-
dočeský kraj a obec Hradištko. Další infor-
mace včetně mapky s vyznačenou trasou na-
leznete na webových stránkách obce. Stezka 
bude opatřena turistickými značkami na jaře 
příštího roku.

Text: lUCIE HAšKOVá; 
foto: Petr Hašek
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Ze VZPoMÍnek PaMĚtnÍka…
Přečtení posledního Zpravodaje mne vedlo k tomu, abych i já přišel se „svou troškou 
do mlýna“, pokud jde o vzpomínky na dobu, kdy území naší obce bylo vojenským výcvi-
kovým prostorem.

V roce 1990 zasáhly naše území, ale i sou-
sední Německo silné větrné polomy. Já v té 
době pracoval jako vedoucí polesí Sloup 
a protože bylo krátce po otevření hranic, při-
šli za mnou dělníci-dřevaři, že by chtěli jet 
pracovat do Německa. Podařilo se mi zařídit 
práci v polesí městských lesů Niedernhall. 
Po vyřízení veškerých povolení jsme vyjeli 
do Německa v  sestavě – já a čtyři dřevaři, 
z nichž jeden byl lesník. Pocit při překročení 
hranice tentokráte bez ostnatých drátů, sa-
mopalníků a zbytečné buzerace, byl už sám 
o sobě zážitkem.

ten, který sloužil na Hradištku

Jako každá kalamita, byla i tato zlá, oceňo-
val jsem dobrou organizaci práce a způsob 
ošetření vytěženého dřeva. Údolí podobné 
naší Kocábě obsahovalo neuvěřitelné množ-
ství skládek smrkového dřeva. Vedoucí po-
lesí Niedernhall byl s naší prací maximálně 
spokojen a jednou mi nabídl, abych jel místo 
něj na výstavu „Interforst München“. S jeho 
souhlasem jsem vzal s sebou ještě jednoho 
z dřevařů, který byl povoláním lesník. Tak se 
dva čeští lesníci v uniformách Českosloven-
ských státních lesů octli v německém autobu-
se, který jel do Mnichova. Bavili jsme se spo-
lu česky, načež pán na sedadle před námi se 
otočil a ptal se, odkud jsme. Když jsme řekli, 
že z Československa, pravil: „Tam jsem byl 
na vojně, Hradisko bei Sasovic“. Začal jsem 
si s pánem povídat a dověděl jsem se, že ně-
mečtí vojáci absolvovali na Hradištku třímě-
síční kurz před odjezdem na frontu. říkal, že 
tam měli mnoho hladu a že ve štěchovicích 
kupovali chleba. Snažil jsem se zjistit, zda 
neví, kdo bydlel v našem domě, což nevěděl, 
ale pomocí kreslení jsem mu vysvětlil, kde to 
je. řekl nám, že dvakrát týdně tam pochodo-
vali k převzetí koní k jezdeckému výcviku. 
U nás prý asi bydlel nějaký vyšší důstojník, 
ale jejich „Oberst“ byl s nimi v kasárnách. 
Neodpustil jsem si říci, že nad Hradištkem 
byl koncentrační tábor. Odpověď byla, že tam 
byl zajatecký tábor, že oni byli mladí kluci 
a že je to nezajímalo. Rozmlouvající byl star-
ší holohlavý obtloustlý pán a daroval nám 
mapu Mnichova a  průvodce městem. Byl 
velice srdečný a vstřícný a já jsem si ho jako 
esesáka vůbec neuměl představit.

Vzpomínky na válečná léta

Tato příhoda vyvolala mé vzpomínky 
na klukovská léta, kdy jsme prolézali objekty 
po německé armádě. Pod dnešním filmovým 
archivem, což byly dílny s mnoha stroji a ko-
vářskou výhní, bylo asi osm dřevěných ba-
ráků, mezi nimi jeden zděný, nedokončený. 

Baráky byly dřevěné ubikace pro mužstvo, 
stěny byly z dvou vrstev palubek, mezi nimiž 
byla thérová lepenka. Pamatuji si, že na stře-
chách byly drny a  ze střech byly nataženy 
dráty, v nichž ležely šikmo opřené smrčky, 
to vše k maskování proti letadlům. V každém 
baráku byl zaveden vodovod a elektřina, před 
každým barákem byl zděný suchý záchod pro 
mužstvo. Stranou směrem k Vltavě byla stáj 
pro koně zbudovaná ze stejných materiálů 
jako baráky. Nepamatuji si, pro kolik koní 
stáj byla, ale byla to stáj, o které mluvil náš 
spolucestující v autobuse. Také si pamatuji, 
že v barácích byly dřevěné palandy nad se-
bou a na čele měla každá znak SS. Protože 
po německých vojácích byli v barácích vo-
jáci Svobodovy armády, některé kavalce byly 
olepeny svatými obrázky, které zřejmě, když 
válka skončila, vojáci už nepotřebovali.

když přišli osvoboditelé

Sovětská armáda německé baráky zřejmě 
nepoužívala, z toho, co vím, i z míst mého 
působení u  státních lesů, velení s  nějakou 
skupinou vojáků bylo ve zděných domech, 
ale mužstvo si dělalo v lese takzvanou „ge-
něralskaju ulicu“. Ta byla vysypána pískem 
a podle ní byly řady zemljanek. Setkal jsem 
se s tím jak na Hradištku, tak na katastrálním 
území obce Hvozdnice. Byla to nepochybně 
dobrá metoda pro ukrytí vojáků před letadly. 
Náš dům ruští vojáci (bohužel) užívali. Za-
tímco jsme je po skončení války všude vítali 
s obrovským nadšením, Hradištko bylo úze-
mím, které považovali za „germanske“ a po-
dle toho se tu chovali. Pamatuji si dobře, jak 
na bryčce tažené koňmi přivezli pokácenou 
třešeň obalenou třešněmi a vojáci je na zemi 

trhali. Když otec řekl ruskému vojákovi, že je 
škoda kácet ovocné stromy, voják se hlasitě 
rozesmál. Asi zažil mnohem horší věci.

Jedna armáda za druhou

Po  sovětské armádě přišla Svobodova ar-
máda. I  tito vojáci bydleli v  našem domě 
a  v  ubikacích po  Němcích. Potom přišla 
na Hradištko nová československá armáda, 
která bydlela v objektu zámku a ubikace se 
v této době začaly bourat. Takže se na Hra-
dištku vystřídaly čtyři armády. Potom jsem 
zažil ještě vojska Vnitřní stráže, která hledala 
štěchovický poklad. Bylo to v roce 1953, když 
jsem dělal hajného na lesnickém území Med-
ník, ale to je zase jiná kapitola.

Text: Ing. JIří ZíKA
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trUcHLiVá VZPoMÍnka na PikoVickÉ MUZikantY
Pikovice jsou pro mnohé z nás synonymem trampingu a hlavně trampské muziky. 
od roku 1992 se tu každoročně koná country festival Setkání pod Medníkem a není ná-
hodou, že právě odsud pochází několik vynikajících hudebníků. V tomto roce nás dva 
z nich opustili – kamarádi otakar Zeman a Vladimír chadima.

smrt patří k životu, ale v tomto roce kosila kolem nás víc, než je zdrávo. Zasáhla do řad 
našich kamarádů, kteří se zdaleka ještě neměli chystat na poslední cestu. shodou náhod 
mi bylo dopřáno chvíli sdílet muzikantskou cestu s otou i Vláďou. Ať jsme hráli v kostele 
nebo v hospodě u pivíčka, vždycky to byl skvělý muzikantský i kamarádský zážitek. bylo 
pro mě velikou ctí ujít pár let vedle těchto lidiček, kteří rozdávali radost a měli opravdu 
velkou chuť do života. Je strašlivá škoda, že jim osud a nemoci nedovolily pokračovat. 
V boha nevěřím, přesto mé myšlenky občas zaběhnou někam nahoru, kde teď určitě 
Vláďa s otou vyhrávají na své oblíbené nástroje a kde se s nimi určitě zas někdy setkám. 

text: ZDeNA MAtoušKoVá

 „naZdar otákU“ -  
„tĚbŮH ŽabákU…“

…už v Pikovicích ani na Hradištku nezazní. 
Majitelé těchto letitých přezdívek, kterými 
se častovali od dětství, jako by se domluvili. 
Počátkem letošního léta v rozmezí tří týdnů 
oba odešli navázat na svoje mnohaleté přá-
telství v jiných sférách. A zbyla už jen hrstka 
těch, kteří mohou jako střípky skládat útržky 
vzpomínek, jak to vlastně s Otou Zemanem 
a Vláďou Chadimou všechno bylo. 
Znali se odmalička, ale intenzivně se zača-
li přátelit někdy koncem školní docházky. 
Nedílnou součástí jejich kamarádství byla 
nejprve kola, na kterých postupně vyráže-
li do  Modřan do  školy a  do  Mikrotechny 
do práce, ale třeba i do liberce za babičkou 
– v pět odpoledne z Pikovic. 

Hudební začátky

Ota se začal učit na  kytaru někdy kolem 
dvanácti let s  Pepou Coňkem a  Honzou 
Zbíralem z Teplic, který jezdil na prázdniny 
do Pikovic na chatu. Nejdříve se učili písnič-
ky Petra Nováka – Náhrobní kámen, Dajá-
nu, Povídej aj. Pak některé Ryvolovky jako 
Klekání malého Alana, Jarní kurýr, Hobo 

apod. O něco později se přidal Vláďa, který  
loudil na sestře Jáře, aby ho také učila na ky-
taru, až mu ji předala, Vláďa sedl ke staré-
mu magnetofonu a do úmoru dokola pouštěl, 
zkoušel a zkoušel, dokud písničku nezahrál 
naprosto přesně podle originálu. Vláďovi šel 
výborně rytmus. Hodně muziku poslouchal 
a zvlášť podle Greenhornů rytmus studoval. 
Ti byli tehdy oblíbení a kluci je hráli nejvíce. 
K nim patřili i Rangers  a hodně také vybrané 
trampské – Besie, Zlatokop, Tom, řeka hučí 
a další.

banjo vlastní výroby

Netrvalo dlouho a vzali svoje kytary večer 
od táboráku i do hospody. Potom už kytara 
nestačila, ale banjo, které učarovalo Otovi, 
bylo moc drahé. I  sedli, kreslili, vymýšleli 
a  stavěli, až opravdu krásné, perletí vyklá-
dané banjo spolu vyrobili. Ota se pilně učil, 
dost pochytil od Standy Kubeše „Kláska“, kte-
rý hrával se Schelingerem a s ETC. Časem 
hrál výborně i na pětistrunné banjo, kytaru, 
mandolínu a foukací harmoniku. 

Velká radost při hraní
Kluci chodili v  týdnu brnkat  po  škole 
a po práci v Praze, ale v pátek a sobotu celá 
velká místní parta chodila hrát léta po zdej-

ších hospodách na  libřici do  „Kouřovky“ 
k paní liškové, na Pervidlo, ke „Gulášovi“, 
k Dolejšům i k Salačům v Pikovicích (později 
tam točila také paní lišková, která proslula 
výroky typu: „už mi to teče přes práh do ku-
chyně, už s  tím pivem, sakra, přestaňte!“). 
Nejednou se potkali s  Honzou a  Frantou 
Nedvědovými v lukách, v Pikovicích občas 
hráli na střídačku s Honzou Salačem (ban-
jo), Edou Fialou (klarinet) a spol., kteří ale 
hráli hlavně swingové a  podobné skladby.  
Při hraní bývalo veselo, kluci často skončili 
na stole, Ota si jednou lil pivo do kapsy, že 
si ho vezme domů. Vláďa nesnesl, aby jim 
rytmus kdokoli prznil hrou na lžíce, ty pra-
videlně letěly rovnou ven otevřeným oknem.

Svatby a stavby

Když se Ota oženil, pevné přátelství obou 
kluků neskončilo. Kdyby jeden o půlnoci za-
volal, druhý by bez mrknutí oka šel. Jako se 
předtím u Chadimů vařilo rovnou i pro Otu, 
Vláďa byl u Zemanů jako doma. S Otovou 
ženou zakoupili Otovi náklaďák V3S, který 
kluci rok opravovali. Vláďa poté koupil S5T, 
kterou opravoval – pořád J. Oba také začali 
stavět. Na Vláďovu stavbu Ota vyrobil úder-
nický plakát – TERMíNY SVATBY MUSEJí 
BÝT DODRŽENY!!!, protože byl zoufalý 
z toho, že Vláďa vážně zamýšlí rozestavěný 
dům v Pikovicích prodat. Když spolu v roce 
1983 do noci svařovali věnec na Otově domě, 
Vláďa málem prošvihl narození prvního 
syna. 

křesťanské písně v country ladění

Jak přibývalo práce i  rodinných staros-
tí, na hraní zbývaly sotva víkendy a ani to 
nebylo leckdy tak jednoduché jako za svo-
bodna. Kluci však hráli dál a drželi vysokou 
laťku. Jejich hraní bylo proslulé a každý ho 
rád poslouchal. Na jaře 1998 oba přijali na-

{ SPOLEčEnSká kROnIkA }
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VÍtánÍ občánkŮ nadVakrát
 
Z důvodu vysokého počtu narozených dětí jsme se letos poprvé rozhodli uspořádat ví-
tání občánků ve dvou termínech. a tak jsme v sobotu 8. září v 15 hodin otevřeli krásnou 
obřadní síň, abychom uvítali nové občánky.

Z  počtu dvanácti pozvaných dětí se sešlo 
šest chlapečků a tři holčičky. Děti z mateřské 
školy pod vedením paní učitelky Jany Slezá-
kové nám jako vždy básničkami a zpěvem 
zpestřily tento okamžik. Místostarosta pan 
Ing. V. Buriánek slavnostní řečí přivítal malé 
občánky a jejich rodiče. Poté proběhl tradič-
ní rituál, při kterém se nám rodiče podepsa-
li do  kroniky a  byli obdarováni květinami 

a dárky. Rodiče ocenili i fotografování dětí 
v kolébce.
V sobotu 24. listopadu 2012 proběhlo vítá-
ní občánků podruhé a plánujeme, že se tato 
tradice bude v dalších letech opakovat vždy 
na jaře a podzim. Už teď se těšíme na naše 
nejmenší občánky. 

Text: IVANA NOŽIČKOVá; 
foto: Hedvika Czurdová Ježková

{ SPOLEčEnSká kROnIkA }

Slavíte v rodině významné výročí? Připomeňte si ho spolu  
s ostatními na stránkách Zpravodaje. Zašlete nám fotografii 

a informaci o jubileu na e-mailovou adresu 
redakce@hradistko.cz.

VZPOMÍNáME…
V prosinci to bude již 10 let, 

co nás opustila 
naše drahá maminka a babička 

paní

 Helena Buriánková.
Stále vzpomínáme na její elán, 

lásku a radost ze života, 
kterou rodině i celému okolí 

rozdávala.

bídku Petra Nožiny, který se svou rodinou 
a  několika dalšími muzikanty vytvořil hu-
dební skupinu laudato. Po tři roky pak krom 
trampského hraní Ota s Vláďou, s ostatními 
muzikanty a  zpěváky také velmi úspěšně 
oblékali křesťanské písně do countryového 
kabátu a vystupovali v nejednom kostele, do-
mově důchodců, kulturním domě apod.  V té 
době už ale za Otu občas jednala jeho nemoc 
a ta se také stala příčinou ochlazení přátelství 
obou těchto kamarádů. Ke konci se sice občas 
ještě setkali, ale hrát už spolu nemohli, což je 
nenapravitelná škoda. 
Děkuji přátelům – Ivetě Vlasákové, Jáře Pá-
lavské, Marcele Čerepušťákové, Ireně Ze-
manové a  Pepovi Coňkovi za  poskytnuté 
vzpomínky. Díky jim jsem mohla tuto malou 
mozaiku alespoň přibližně poskládat. 

Text: JANA CHADIMOVá

naroZenÉ dĚti 
Filip Bach

Denis Drahoš
šimon hrdina
Lukáš Linhart 

jan mráz
Ondřej Petrášek 

Dominik Pokorný
Oliver Polášek
Albert Samec

matěj jan Stříhavka
vojtěch šmida

David vrňák
Eliška habová
klára hašková
Anna hejlová

viktorie hušbauerová
magdaléna maxová

natálie jílková 
Adéla Pipotová

natálie vrňáková

dále se narodili: 
natálie, jan, martin, Gabriela, 

nela, klára, Tereza, 
Adéla a václav
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na FLanderSkÝcH PoLÍcH
Na polích flanderských  vlčí máky kvetou, 
tam mezi kříži, řada za řadou. 
Zde hrob je náš. Však mezi červánky, 
na nebi modrém slyšte skřivánky, 
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.

Když John McCrae psal v roce 1915 emotivní 
báseň na rozloučení svému padlému kamará-
dovi, jejíž první sloku jste právě dočetli, ne-
tušil a vlastně se nikdy nedověděl, že se vlčí 
mák stane symbolem vzpomínky na padlé 
vojáky první světové války…  I na Hradišt-
ku máme na koho vzpomínat. Možná bude 
spousta obyvatel překvapena, že i v naší obci 
máme pomník k  uctění památky padlých 
spoluobčanů, našich předků a příbuzných. 

oběti první světové války

Rakousko-Uhersko požádalo Itálii o příměří 
dne 3. listopadu 1918, před tím již Národní 
výbor, na základě Washingtonské deklarace, 
vyhlásil 28. října vznik Československé repub-
liky. Dne 11. listopadu 1918 v 11.00 bylo v že-
lezničním vagonu u francouzské obce Com-

piègne podepsáno příměří mezi Německem 
a Spojenci. Tím definitivně skončilo šílenství 
první světové války. V tomto hrůzném konflik-
tu padlo přibližně 150 000 československých 
vojáků na straně monarchie a 5 000 v českoslo-
venských legiích. Brunšov přišel o osmnáct ob-
čanů, na tak malou obec to byla veliká rána…  

Uctění památky padlých

My, členové Občanského sdružení Ovčičky, 
jsme se rozhodli využít celosvětově slavené-
ho Dne válečných veteránů k uctění památky 
našich padlých předků a  tichého vzpome-
nutí na hrůzy, které v zákopech a v útocích 
na bodák proti kulometným hnízdům mu-
seli zažívat. Vybrali jsme si tento den, a ne 
v našich končinách obvyklý 28. říjen, kdy se 
slaví hlavně vznik republiky. Všichni ti, jež 
v první světové válce padli, si zaslouží tichou 
vzpomínku, která se obejde bez řečnění poli-
tiků, kteří již v půlce projevu myslí spíš na to, 
v které dozorčí radě či představenstvu si při-
hrábnou lepší „kšeft“ a odkud to víc ponese, 
než na to, co řeční… V Den válečných ve-

teránů dne 11. listopadu se neřeční, pouze 
v tichosti uctívá památka padlých…

Text a foto: RUDOlF ZDěNEK

na šLeMÍnĚ, Sekance a bUdákoVĚ 
JSoU StáLe PraSata… (a čÍM dáL tÍM VÍc)
Velmi často, řekněme několikrát do měsíce, se na naše sdružení obrací obyvatelé zmíně-
ných lokalit, s tím, že prasata v noci prorazila plot a okolo chaty udělala agrotechnický 
zásah na pečlivě střiženém anglickém trávníčku. agrotechnickým zásahem je myšlena 
hluboká podzimní orba… 

Pravidelní čtenáři našeho Zpravodaje si jistě 
vzpomenou na článek z loňského podzimní-
ho čísla, kde jsem se věnoval problému čer-
né zvěře v chatových osadách na Hradištku. 
Bohužel, téma je to velmi ožehavé a řešení 
přerytých trávníků okolo chat není jen na 
nás myslivcích, ale hlavně na majitelích. 
Komposty a zbytky ze zahrad vyháze-
né těsně za ploty nemizí, spíše naopak. 
Při pochůzkách jich vidím minimálně 
stejně, možná i více než loni. Divme se 
pak prasatům, že si přijdou do těsné blíz-
kosti obydlí na vysypaných jablíčkách 
pochutnat. Divme se, že v  hromadách 
shrabaného listí, plných shnilých jablek, 
hledají myšky, žížaly a ponravy… Taková 
hromádka, těsně vedle starého zrezlého 
plotu, je prvotřídním lákadlem k návště-
vě zahrady. Toto vše v kombinaci s loň-
ským velmi semenným rokem téměř bez 
sněhové obnovy, kdy byl lov velmi pro-
blematický, a následně s obrovským jarním 
přírůstkem černé zvěře, problém jen zvyšuje.

Jak zabezpečit zahradu

Obecně ke škodám na zahradách můžeme 
říci toto: Zahrada je nehonební pozemek, je 
tedy na majiteli, aby si ji zabezpečil tak, aby 

do ní prasata nevnikala. Kvalitní plot s pode-
zdívkou je zcela dostatečná zábrana, jak mů-
žete vidět v zahradách, které tyto ploty mají. 
Existuje i přípravek na odpuzení prasat od 
firmy Hagopur – STOP divočákům, který je 
velmi účinný a obvykle dokáže po aplikaci na 
plot divočáky odpudit. 

riziko naháňky na Sekance

A abyste neřekli, že se nesnažíme řešit pře-
množená prasata, tak trocha statistiky. Od 
dubna, kdy začíná myslivecký rok, bylo v na- 
ší honitbě uloveno již devatenáct divokých 
prasat, z toho na Sekance pět. Podotýkám, 
že minulý myslivecký rok 4/2011 – 3/2012 

jsme ulovili celkem 11 kusů černé. Čekají nás 
také ještě podzimní naháňky, začínáme 20.  
a 28. října, kdy se zaměříme právě na Sekan-
ku. V chatách již nebude tolik lidí, a nebude 
tak nebezpečné vystřelit. Uznejte, že střílet 
v této lokalitě je velmi rizikové, a nikdo se 
nechce, když to budu bagatelizovat, dostat do 
krimizpráv na Primě... Samozřejmě i nadá-
le lovíme individuálně a snad budeme stále 
úspěšní jako doposud. 

divočáci jsou součástí lesa

Chápu, že přerytá zahrada je pro zlost, 
ale jak jsem psal výše, její ochrana je 
hlavně na majiteli. Děláme, co se dá, ale 
abychom je tzv. do matky vystříleli, to 
není v lidských silách. Zároveň si mys-
lím, že to není zcela žádoucí, i prasata 
do lesa patří, a když jim lidé, v podstatě 
v lese, do cest postaví chaty a ploty, musí 
pak s jejich návštěvou počítat. Chatrný, 
padesát let starý plot není žádná pře-
kážka. Samozřejmě se budeme snažit 
divočáky zredukovat na nějakou únos-
nou míru, aby povzdech obyvatel typu: 

„pochopili jsme, že po setmění nesmíme vy-
cházet“, byl minimálně velmi ojedinělý. Na 
druhou stranu, i dvě prasata jsou schopna za 
noc přerýt celou zahradu, případně k smrti 
vyděsit náhodného kolemdoucího, na to jich 
nemusí být dvacet.

Text a foto: RUDOlF ZDěNEK

{ SPOLky }
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bikovou dráhu na brunšově stavíme již druhý rok, za tuto dobu se nám podařilo vybu-
dovat specializované sportoviště na vysoké úrovni a to hlavně díky podpoře ze strany 
obce Hradištko a z dotací programu thinkbig společnosti o2. 

Dráha slouží početné místní skupině vyzná-
vající tento sport a poslední dobou i malým 
dětem, pro které je jedna její část určena. 
V letošním roce byla dobudována další část 
překážek, ale hlavní pozornost byla věnová-
na zázemí. Obec Hradištko zaplatila nové 
oplocení pozemku, na  kterém dráha stojí, 
a pomohla rovněž s úpravou okolí. Pan Ne-
užil a jeho firma zajistila stavební techniku 
potřebnou při úpravách a  stavbě nových 
překážek. Novinkou je založení občanského 
sdružení Bikepark Hradištko, které se stará 
o areál. 

Závody ve velkém stylu

Naše dílo jsme se rozhodli prezentovat ve-
řejnosti zorganizováním závodu s  názvem 
Pump & Trick, který se konal 29. září. Jednalo 
se o závod, který kombinoval dvě v současné 
době velmi populární disciplíny pumptrack 
a  dirt. Závodu se zúčastnilo přes padesát 

jezdců, mnoho z nich jsou přední čeští zá-
vodníci v adrenalinových disciplínách, kteří 
předváděli, k čemu byla naše dráha vybudo-
vána. V pauze mezi disciplínami promluvil 
k divákům, závodníkům a pořadatelům zá-
stupce obce pan Neužil, který mi na konci své 
řeči předal smlouvu o pronájmu obecního 
pozemku, na kterém dráha stojí. Závodům 
přihlížel i pan starosta a jiní zástupci obce. 
Po vyhlášení výsledků se většina zúčastně-
ných přesunula do Rozmarné, kde proběhla 
afterparty, na které zahrály tři kapely. Podle 
ohlasů se první ročník naší akce líbil, a tak 
máme motivaci do budoucna. Velký podíl 
na tomto úspěchu mají sponzoři závodů a bi-
keparku: obec Hradištko, ThinkBig, Zemní 
práce Neužil, Krabcycles, zájezdní hostinec 
Rozmarná, Monster energy, Snowboardel 
a  Ndistrubution. Zároveň chci poděkovat 
všem, kteří se podíleli na organizování akce 
a také všem, kteří se přišli podívat, podpořit 
nás a dobře se bavit.

Text: FIlIP šIMER, předseda sdružení; 
foto: Patrik Procházka

{ SPOLky }

bikePark Hradištko
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Bronzový medailista z mistrovství světa ve fourcrossu Jakub Říha Údržba bikeparku je velice náročná

Jakub Říha, jeden z předních českých a svě- 
tových jezdců, projíždí zatáčku  pumptracku
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PoMoc od boLeSti Zad
bolest zad patří mezi tzv. civilizační choroby a setkalo se s ní až 80 % lidí alespoň jednou 
v životě. Je dokonce častější než bolest hlavy. Jen asi z 25 % je způsobena onemocně-
ním či funkční poruchou páteře (např. výhřez ploténky, skolióza, úraz). Mnohem častěji 
vzniká jako následek špatných pohybových návyků. 

Mezi časté příčiny bolesti zad můžeme za-
řadit sedavé zaměstnání, dlouhodobou jed-
nostrannou zátěž, nedostatečnou pohybovou 
aktivitu, nesprávný způsob zvedání břemen 
a neposlední řadě i stres a obezitu. To vše má 
za následek špatné držení těla, které se může 
projevit bolestí zad. Ta je v počátku pouze 
občasná a obvykle sama odezní. Pokud ale 
nedojde k  nápravě životního stylu, často 
přejde do dlouhodobého, tzv. chronického 
stavu. V akutní fázi je nezbytná léčba odbor-
níkem, ale po odeznění či jako předcházení 

vzniku bolesti zad je velmi důležitá prevence. 
Ta zahrnuje pravidelnou pohybovou aktivi-
tu (vhodné je cvičení, plavání, jízda na kole, 
chůze), úpravu pracovního prostředí, nácvik 
správného držení těla a zvedání břemen.

Přijďte si zacvičit
Již od  jara probíhá v  tělocvičně TJ Slovan 
Hradištko cvičení „Aby záda nebolela“. Ka-
ždá cvičební lekce obsahuje cviky protaho-
vací, uvolňovací, posilovací, vyrovnávací 
dechové i  relaxační. Pravidelně využíváme 

velké i malé míče. Jejich použití aktivuje tzv. 
hluboký stabilizační svalový systém, který se 
významně podílí na fixaci páteře a správném 
držení těla. Cvičení na  těchto balančních 
pomůckách zlepšuje pohybovou koordina-
ci, koncentraci a držení těla. Dále pomáhá 
k odstranění špatných pohybových stereoty-
pů a svalových dysbalancí.
Cvičení je určeno pro ženy i muže bez rozdílu 
věku. Pravidelné cvičení přináší namáhaným 
svalům příjemné uvolnění, aktivní způsob 
posilování i  potřebnou relaxaci. Přijďte si 
i v  tomto zimním období zacvičit a udělat 
něco pro své zdraví, kondici a dobrou náladu. 
Cvičení probíhá každé úterý od 17.30.

Text: PETRA VONDRášKOVá

{ z PříRODy, zDRAví }

PaSoVanÝ  JiLM
V loňském roce byl jilm vyhlášen stromem roku a právě před rokem, 3. září 2011 se v Le-
šanech uskutečnilo slavnostní pasování jilmu (Ulmus laevis) Františka Hrubína. Při pří-
pravě akce byl sice pracovně nazván „jesličkový jilm“, ale pak se název ustanovil na F. 
Hrubína. 

Podle obvodu je jilm v lešanech obvodem 
468 cm pátý největší v Čechách a zároveň nej-
větší ve středních Čechách a Praze. Má stáří 
asi 250 let a výšku 31 m. Nejbližší srovnatelné 
jilmy jsou v Tupadlech u Mělníka (nepřístup-
ný), Dračí jilm v zarostlém zámeckém parku 
Kladruby na Strakonicku, Mochovský jilm 
na  Klatovsku a  jilm Facír na  lesní samotě 
v  Železných horách. Největší v  ČR je jilm 
Hraničář v Bukovci na hranicích s Polskem 
a Slovenskem, který má obvod 708 cm, výšku 
38 m a stáří 350 let.
Obvod kmene (ve výšce 130 cm) bývá nej-
častěji používané kritérium, ale pokud vez-
meme v úvahu i výtečný zdravotní stav jilmu 
v lešanech a jeho genius loci (duch místa) 
s upraveným okolím, patří tento jilm určitě 
mezi nejhezčí u nás a měl by být po „pasová-
ní“ vyhlášen i za památný strom. 

Z vyprávění jilmu
Pojedete-li, třeba na kole, směrem k Bene-
šovu, zajeďte se do  lešan k  zámku na  něj 
podívat. A zkusíte-li si pověstné objímání se 
zavřenýma očima, můžete zaslechnout, jak 
básníkův jilm vypráví:
 „Přes 250 let střádám letokruhy a do nich za-
znamenávám události – jsem však spíš kroni-
kář-meteorolog než romanopisec. Poprvé jsem 
spatřil světlo slunce v  blažené vísce Lešany 
v požehnaném roce 1750, o kterém kronikář 
– člověk píše:
„Léta Páně 1750 buď jméno jeho na věky po-
chváleno, takové hojné božské požehnání a ou-
roda byla, kterou nižádný člověk nepamatoval, 
že ani hrubě neměli místa mandele v čas žní 
kam skládat…“

Ale nebylo tak vždy. Zažil jsem mnoho kruš-
ných let a krutých zim i nesnesitelného sucha. 
Údělem stromu je však pevně stát na místě. Již 
zamlada jsem prožil s lidmi katastrofu nepřed-
stavitelného hladomoru v letech 1770 – 1772, 
to vymřely v Čechách celé lidské rodiny, nej-
méně prý 250 tisíc lidí.
i  mne potrápila mimořádná sucha 1825 
a 1826 i  tři roky po roce 1863, a  ještě i ne-
dávno v roce 1947. Stále stojím mezi zámkem 
a rybníkem, a tak deště, které propadnou mojí 
korunou, stékají do rybníka a odtud plynou 
potůčkem přes rybníčky ovčička a  Beránek 
do Sázavy. Tenkrát ale nestekla ani kapka…
Prožil jsem tuhé zimy v  letech 1799, 1838 
a 1942 a bezmála polární měsíc mého živo-

ta 1929, kdy teplota klesla až na -35 oC. Též 
únor 1956 byl velmi zmrzlý…
Přežil jsem bouřky a vichřice – vždy směřo-
valy proti toku řeky Sázavy. Přesto, že jsem 
od ní vzdálen asi kilometr, doléhají ke mně 
strasti, které postihují tuto jedinou velkou, 
od pramene k ústí jsoucí českou řeku. Strašná 
povodeň v únoru 1862 dravým proudem při 
šestimetrové mocnosti bral mlýny, jezy stave-
ní i lidské životy. Pamatuji nevolníky, robot-
níky, panstvo, duchovní, vojska SS, družstev-
níky a v posledních letech svobodné občany, 
kteří si mně hledí a krásně upravili moje oko-
lí i rybník u mých nohou, začal se znovu těšit 
jejich přízni i můj soused – zámek. Pamatuji 
také spisovatele a básníka Františka Hrubí-
na, který u nás v lešanech žil, procházel se 
kolem mne a přiloživ ruku na můj kmen, zá-
libně spočíval pohledem do mé koruny i přes 
vodní hladinu do kraje…
Děkuji lidem, že o mne pečují a nechávají mě 
zde růst.“

Text a foto: Ing. EDITA FIKEROVá
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ZaStUPiteLStVo JednaLo 29. řÍJna 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:

● Prodej pozemku parc. č. 502/37 trvalý trav-
ní porost o výměře 1 002 m2 ve vlastnictví 
obce za cenu 1 300 000 Kč. Pozemek se na-
chází v místní části obce Hradištko v loka-
litě Nade vsí a je platným územním plánem 
určen k umístění objektu trvalého bydlení.

● Prodej pozemku parc. č. 502/164 trvalý 
travní porost o výměře 1 052 m2 ve vlast-
nictví obce za cenu 1 514 880 Kč. Pozemek 
se nachází v místní části obce Hradištko 
v lokalitě Nade vsí a je platným územním 
plánem určen k umístění objektu trvalého 
bydlení.

● Prodej pozemku parc. č. 502/165 trvalý 
travní porost o výměře 1 029 m2 ve vlast-
nictví obce za cenu 1 481 960 Kč. Pozemek 
se nachází v místní části obce Hradištko 
v lokalitě Nade vsí a je platným územním 
plánem určen k umístění objektu trvalého 
bydlení.

● Prodej pozemku parc. č. 502/166 trvalý 
travní porost o výměře 1 009 m2 ve vlast-
nictví obce za cenu 1 452 960 Kč. Pozemek 
se nachází v místní části obce Hradištko 
v lokalitě Nade vsí a je platným územním 
plánem určen k umístění objektu trvalého 
bydlení.

● Záměr bezúplatného převodu do vlast-
nictví obce 2/4 podílu pozemku parc. č. 
206/1 trvalý travní porost o výměře 103 
m2. Pozemek se nachází v místní části obce 
Brunšov a je na něm umístěna účelová ko-
munikace.

● Rozpočtovou změnu č. 5/2012. Navýšení 
příjmů v částce 5 868 tis. Kč, navýšení vý-
dajů v částce 168 tis. Kč, s celkovými pří-
jmy 25 395 mil. Kč a výdaji 37 904,368 Kč 
po zapracování rozpočtových dat.

● Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci na opravu místních ko-

munikací z dotačního titulu, vyhlášeného 
Ministerstvem financí ČR.

● Zastupitelstvo obce souhlasí na základě pí-
semné žádosti paní Ivety Pokorné, trvalým 
pobytem Pikovice, Nádražní 3, s poskyt-
nutím sociálního příspěvku ve výši 3 000 
Kč, který bude použit na zakoupení uhlí.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

● Informaci místostarosty obce Ing. Václava 
Buriánka o kontrole Zápisu a Usnesení č. 
6/2012 veřejného zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 19. 9. 2012.

Zastupitelstvo obce ukládá:

● Místostarostovi obce prověřit možnosti 
přepravy stravy v souladu s hygienickými 
předpisy z budovy Mš do detašovaného 
pracoviště v budově Zš a navrhnout způ-
sob této přepravy.

{ z jEDnání zO }

 Dokončení ze strany 2
● Prodej pozemku parc. č. 654/7 ostatní 

komunikace, jiná plocha o výměře 51 m2 
ve vlastnictví obce. Cena uvedeného po-
zemku je stanovena na 450 Kč/m2, tj. cel-
kem 22 950 Kč. Pozemek se nachází v míst-
ní části obce Pikovice.

● Prodej pozemku parc. č. 651/37 ostatní 
komunikace, jiná plocha o výměře 26 m2 

ve vlastnictví obce. Cena uvedeného po-
zemku je stanovena na 450 Kč/m2, tj. cel-
kem 11 700 Kč. Pozemek se nachází v míst-
ní části obce Pikovice.

● Záměr pronájmu pozemku parc. č. 416/3 
trvalý travní porost o  výměře 3  181 m2 
a pozemku parc. č. 418/4 trvalý travní po-
rost o výměře 2 112 m2 ve vlastnictví obce. 
Pozemky se nachází v  místní části obce 
šlemín u řeky Vltavy.

● Pronájem pozemku parc. č. 272 KN 
o výměře 583 m2, pozemku parc. č. 284 
o výměře 116 m2, pozemku parc. č. 285 
o výměře 834 m2, pozemku parc. č. 294 
o výměře 945 m2 a pozemku parc. č. 803/11 
(PK 803/1) o výměře 164 m2 ve vlastnictví 
obce. Za pronájem těchto pozemků občan-
skému sdružení Bikepark Hradištko, byla 
stanovena symbolická cena 1 Kč na jeden 
kalendářní rok. Smlouva bude uzavřena 
na neurčito s výpovědní lhůtou 12 měsí-
ců. Pozemky se nachází v místní části obce 
Brunšov.

● Záměr zřízení věcného břemene – uza-
vření smlouvy o smlouvě budoucí na po-
zemku parc. č. 408/46 ve vlastnictví obce 
v souladu s ustanovením § 50a) a § 151n) 
až 151p) zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník a ustanovení § 25 odst. 4 zákona 
č. 458/2000 Sb., Zákona o  podmínkách 
podnikání a výkonu státní správy v ener-
getických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), mezi obcí 
Hradištko a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. Právo odpovídající věcnému břemeni 
se zřizuje za úplatu. Jednorázová finanční 
náhrada činí částku ve výši 1 680 Kč včetně 
DPH dle skutečného rozsahu stavby.

● Záměr zřízení věcného břemene – uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí na pozemku 
parc. č. 860/18 ve  vlastnictví obce mezi 
obcí Hradištko a  společností PORTUS 
Praha, o.s. Právo odpovídající věcnému 
břemenu se zřizuje za  úplatu ve  výši 60 
Kč/1 bm. Důvodem uzavření této smlouvy 
je  zajištění práva přístupu, údržby a opra-
vy přívodního potrubí pro přívod vody 
z řeky Vltavy pro tepelné čerpadlo urče-
né k vytápění objektu potravinářské dílny 
umísťované na pozemcích parc. č. 128/6 
a 835/3 katastrální území Davle.

● Záměr zřízení věcného břemene – uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí na pozemcích 
parc. č. 290/2, parc. č. 290/4 a parc. č. 800/6 
v souladu s ust. § 50a) a 151n) až 151p) 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

v platném znění a ustanovení § 25 odst. 
5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a výkonu státní správy v ener-
getických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon) mezi obcí 
Hradištko a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. Právo odpovídající věcnému břemeni 
se zřizuje za úplatu. Jednorázová finanční 
náhrada činí částku ve výši 3 800 Kč. Po-
zemky se nachází v místní lokalitě Brun-
šov.

● Přijetí dotace ve výši 8,9 mil. Kč z MF ČR 
na akci Přístavba stávající budovy Zš, re-
konstrukci původní části budovy Zš na de-
tašované pracoviště Mš a  rekonstrukci 
otopného systému pro objekt Zš i objekt 
Mš.

● Žádost o dotaci z programu ROP Středo-
českého kraje nebo jiných vyhlašovaných 
dotačních titulů na  rekonstrukci topení 
v  budově Mš, zateplení a  výměny oken 
původní budovy Zš.

● Územní studii Pikovice „U Zvoničky“.

● Převod finančních prostředků ve  výši 
1 234 425 Kč z rezervního účtu na rekul-
tivaci skládky inertního odpadu Sekanka.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci starosty obce p. Antonína Merty 
o kontrole Zápisu a Usnesení č. 5/2012 ve-
řejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 
27. 6. 2012.

ZaStUPiteLStVo JednaLo 19. ZářÍ 2012
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Vážení čtenáři Zpravodaje, 
jsem jeden z těch, co byli vystěhováni z kraje 
mezi Vltavou a Sázavou. Pamatuji tyto doby. 
Pocházím z Brunšova z „ovčiček“ – říkali jsme 
dolní a horní ovčičky, kdy cesty byly samý ká-
men. Také cestička strání k řece se jmenovala 
„Bílým kamenem“. 
Pamatuji první setkání s německými vojáky 
– tábořili v údolí vedle domu pana Vrňáka – 
dnes je to snad Rachjardov – říkávalo se tam 
„Na domku“. Cestou ze školy nás zvali na 
„Supé“ (polévku) a snad i na „eintopf “. A po 
válce tady zase na „Plazích“ byli Sověti. 
Nejsem žádný spisovatel, spíš pamětník: 
trojtřídní škola, velkostatek, zámek, ovčín, 
hospoda u Flígrů, vedle kovárna atd… Nejví-
ce se mi líbily stromy kaštany a takové zákoutí 
„V Chaloupkách“., kde bydleli Fáberovi – Jirka 
a Pepa. Takto bych mohl pokračovat a vzpo-
mínat. 

Takže zdravím – Červenka

Stejný příběh, na jaký vzpomínala v minulém 
Zpravodaji Marcela Hurtová, mi vyprávěl můj 
již zemřelý přítel František Mlejnský z Měche-
nic. Zemřelý vězeň z transportu byl Francouz 
Marcel Givry a je pohřben na hřbitově v Tr-
nové.

A také bych rád potvrdil, že pan Skrbek dělal 
svou práci pořádně. Byl jedním z nejlepších 
dřevařů Lesního závodu Zbraslav a ve spojení 
s V. konkolem a M. kostrounkem byli nepře-
konatelnou dvojicí.

Ing. Jiří Zíka

i přes sněhovou nadílku jsme dne 27. října 
strávili výjimečný den na Hradištku. Jménem 
Asociace, kterou reprezentuji, a jménem svým, 
bych chtěl vyjádřit nesmírný dík za vynikají-
cí a velmi důležitou práci na výstavě a deseti 
informačních tabulích, které byly instalovány 
na historických místech v obci Hradištko. Věz-
te, že jsem velmi šťastný a hrdý, že mohu být 
„čestným občanem“ Vaší obce, a to již od 13. 
července 1995.
S přátelskými a věrnými pozdravy

Michel Clisson

Vážená redakce, 
nedá mi to, abych Vám nenapsal. Vzpomínám 
na včerejší den plný krásných prožitků (den 
otevření naučné stezky – pozn. red.). Děkuji 
Vám za moje zveřejnění, byl jsem tím překva-
pen, jak na zámku, tak na oslavě. obdivuji 
krásné vztahy mezi Vámi. Prostě u Vás jsou 
jiní lidé než v Praze. 

Zdraví Vás J. Schütz

den 
oteVřenÝcH 

dVeřÍ
Ve čtVrtek 

13. prosince 2012 
od 9 do 17 Hodin

navštivte nás 
se svými dětmi!
děti si budou moci pohrát 

a vyrobit si vánoční přáníčko.

Těší se na vás zdeňka Buriánková

kde náS naJdete?
v rodinném domku č. 280, 

pár kroků od autobusové zastávky 
Hradištko – oSada,

u silnice z hradištka do Pikovic.

kontakt:
Tel.: 723 208 644

e-mail: info@skolicka-maja.cz
www.skolicka-maja.cz

inZerce ● inZerce ● inZerce
Pronajmu, případně prodám garáž v řa-
dové výstavbě u rybníka. Tel.:257 740 068; 
mob.: 722 271 069

Prořezávání a kácení stromů z lana. Opra-
vy, nátěry střech, okapů, fasád a jiné výškové 
práce. michal Pták, tel. 603 712 174, e-mail: 
michalptak@centrum.cz

{ nAPSALI jSTE nám }

roZVrH Hodin V tĚLocVičnĚ 2012/2013 od 15. 10. 2012 do 15. 3. 2013
8.00 – 14.00 14.00 – 15.30 15.30 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 17.30 17.30 – 18.30 18.30 – 19.30 19.30 – 20.00 20.00 – 21.00 21.00 – 22.00

Po ZŠ HRADIŠTKO
GYMNASTIKA                                                                                              

mládež 6 -18 let                                                                                      
Marková

CVIČENÍ                                                                   
ženy                                                                  

Varcabová I.

VOLEJBAL                                        
Šimerová

Út ZŠ HRADIŠTKO

CVIČENÍ                                    
předškolní 

děti                           
Burianová

ZDR. CVIČENÍ               
Vondrášková 

JÓGA                                          
Petráková

BASKETBAL  dospělí                                              
Kučera

St MŠ 
HRADIŠTKO

ZŠ 
HRADIŠTKO

FOTBAL (do 18:15)   
ml. příp.                                                       

Varcaba, Martinkovský

FOTBAL 
(od18:15)                                                                             

st. přípravka                                                        
Vondrášek

FOTBAL   A TÝM                                                      
Volešák, Brožek

čt MŠ 
HRADIŠTKO

ZŠ 
HRADIŠTKO

NOHEJBAL                                                                              
Hašek P.

TANEC                                                
mládež 6 –18 let                                              

Marková

CVIČENÍ                                                    
ženy                                       

Varcabová I.

Pá ZŠ HRADIŠTKO TANEC  mládež                                                                             
Marková

FOTBAL  žáci                                                        
Šmíd, Fiala

FOTBAL                                                                                
dorost                                                       

Hašek V.

FOTBAL  dospělí                                                                              
Volešák, Švéda K.

So NOHEJBAL   
Blažek

VOLEJBAL    (do 18:00)                                                                             
Marvan

VOLEJBAL 
Janda

ne FOTBAL    (od 19:00)                                                          
ASPV   Čermák






