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V sobotu 20. dubna se konalo první letošní vítání občánků. Další 
společné setkání plánují členky Sboru pro občanské záležitosti 
na říjen. Jména narozených dětí najdete na str. 16.

 

Ve středu 8. května se u pomníku obětem 2. světové války sešli 
zástupci obcí, spolků a organizací, aby si za účasti široké veřej-
nosti připomněli 68. výročí porážky fašismu.

I přes děsivé zprávy o probíhajících povodních a odložený od-
jezd se školáci vypravili na školu v přírodě. Jak se jim líbilo v kra-
ji kolem zámku Blatná, se dočtete na str. 10. 

Kvůli rozmarům počasí byl Dětský den odložený na sobotu 22. 
června. Slunečné odpoledne přilákalo na fotbalové hřiště přes 
130 dětí, které si zahrály spoustu her a soutěží.

Obec architektů udělila 24. dubna Národní cenu za architekturu 
za projekt přístavby Základní školy Hradištko. Architekt David 
Kraus dostal čestné uznání v kategorii novostavba roku.

Přívalové deště v prvních červnových dnech způsobily rozvod-
nění malých vodotečí v obci. Nejvyššího stupně povodňové ak-
tivity dosáhla Vltava, Sázava i Kocába. Více na str. 4 –7 .

Třetí červnový víkend patřil pouťovým atrakcím, které v sobo-
tu doplnilo odpolední vystoupení místních talentovaných dětí  
a večerní taneční zábava. Více na str. 14.

V  sobotu 22. června zvítězila mladší přípravka v  posledním 
turnaji okresní soutěže, který uspořádala na našem hřišti  
TJ Štěchovice. O uplynulé fotbalové sezóně více na str. 13.
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{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

velice mě potěšily kladné 
ohlasy na minulé číslo 
s tématem moderních 
domů. Těšila jsem se, že 
v tomto čísle mapování 
hradištské architektury 
dokončíme. Asi v polovině 
května jsem začala 
s přípravami a radila se 
s členy redakční rady, 
zda není nějaké 
aktuálnější téma. 
Dostalo se mi odpovědi: 
„Počkej do pouti, nějaké 
téma se objeví.“ 
To byla prorocká věta.

Letošní rok je ve znamení 
rozmarů počasí. Extrémně 
dlouhá zima, vydatné 
deště, tropická vedra. 
Po deseti letech nás 
všechny opět zaskočily 
povodně, i když jejich 
následky nebyly tak ničivé 
jako v roce 2002. O tom, 
že příroda ještě nemá 
vybráno, svědčí i to, 
že v momentě, kdy píšu 
tyto řádky, je na dolním 
toku Sázavy vyhlášen 
druhý povodňový stupeň. 
Ale buďme optimisté 
a nekažme si náladu 
v době přicházejícího léta. 
Pokud trávíte dovolenou 
s někým blízkým, bude 
Vám dobře bez ohledu 
na počasí.

Lucie Hašková

{ z jEDnání zO }
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Poznáte, odkud byl pořízen tento sní- 
mek? Správnou odpověď nám zašlete 
na  redakce@hradistko.cz nebo pí-
semně na  adresu obecní úřad Hra-
dištko, redakce Zpravodaje, Zámek 1, 
252 09 Hradištko, a to nejpozději do

 31. srpna 2013. 
Nezapomeňte připsat své jméno a kon-
takt. výherce obdrží knihu v. šmeráka 
„Toulky mezi vltavou a Sázavou“. 
v  minulém čísle byla na  fotografii 
budova bývalého mlýna v Pikovicích. 
výhercem se stal pravidelný soutěžící 
Jaroslav Zahálka. Gratulujeme.

ZnátE DObřE HRADištkO?

ZAStUPitElStVO JEDnAlO 6. května
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Rozpočtovou změnu č. 02/2013. očekávané 
příjmy jsou ve výši 1 538 000 kč s tím, že cel-
kové plánované příjmy po rozpočtových změ-
nách jsou ve výši 27 299 000 kč. Změna ve vý-
dajích činí částku ve výši 2 263 000 kč, celkové 
plánované výdaje k  30. 4. 2013 jsou ve  výši 
26 394 100 kč. 

 Záměr výkupu a výkup pozemku parc. č. 502/116 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
25 m2 a parc. č. 502/117 ostatní komunikace, 
ostatní plocha o výměře 259 m2, za částku 50 
kč/m2, tj. celkem 14 200 kč. Předmětné pozem-
ky se nacházejí v místní části obce Hradištko, 
Nade vsí a je po nich vedena místní komuni-
kace.

 uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen 
na pozemcích parc. č. 351/89, parc. č. 389/1, 
parc. č. 393/18, 401/1 a 867 ve vlastnictví obce, 
za účelem položení metalického kabelu k vede-

ní veřejné komunikační sítě. v souladu s ust.  
§ 50a a § 151 n) až 151 n) zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
byla společností Telefónica o2 czech Repub-
lik, a.s. předložena Smlouva o zřízení věcných 
břemen na  výše uvedených pozemcích mezi 
obcí Hradištko a  společností Telefónica o2 
czech republic a. s., právo odpovídající věcné-
mu břemeni se zřizuje za úplatu. Jednorázová 
finanční náhrada činí částku ve výši 11 094 kč 
bez DPH. Pozemky se nacházejí v místní části 
obce Hradištko.

 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na pozemcích parc.č . 881/1, 
parc. č. 719/52 (Pk 719/4), 719/51 (Pk 719/4), 
719/49 (Pk 719/4) ve vlastnictví obce, za úče-
lem položení kabelového vedení k posílení NN. 
v souladu s ust. § 50a) a § 151 n) až 151 p) zá- 
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kona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a ust. § 25 odst. 4 zákon 
o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zá-
kon) byla společností ČeZ Distribuce, a.s. předložena Smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na výše 
uvedených pozemcích mezi obcí Hradištko a  společností ČeZ 
Distribuce, a.s., právo odpovídající věcnému břemeni se zři-
zuje za úplatu. Jednorázová finanční úhrada činí částku ve výši 
10 650 kč bez DPH dle skutečného rozsahu stavby. Pozemky se 
nacházejí v místní části obce Pikovice.

 Záměr bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 831/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce o výměře 88 m2. 
Pozemek se nachází v místní části obce Hradištko a jedná se o část 
pozemku historicky užívanou jako součást zahrady k rodinnému 
domu.

 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhodnocením předložených návr-
hů na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Hradištko, 
5. změna ÚPNSÚ ze dne 6. 5. 2013.

 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na zhoto-
vitele díla „Projektová dokumentace pro provádění stavby Hradišt-
ko – Pikovice, tlaková kanalizace a Čov“ a s podpisem smlouvy 
o dílo se společností Fiala projekty, s. r. o. Toto výběrové řízení 
provedl JuDr. Petr Sršeň-aNaLYZ iNveST.

 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na tech-
nický dozor při realizaci stavby „Hradištko-Pikovice, tlaková ka-

nalizace a Čov“. výběrovým řízením bude pověřen JuDr. Petr 
Sršeň-aNaLYZ iNveST.

 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zho-
tovitele díla „Realizace tlakové kanalizace a Čov Hradištko-Piko-
vice“, které provede firma Schmitzer&Partner, advokátní kance-
lář, JuDr. Jakub Schmitz, advokát a uzavření mandátové smlouvy 
s výše uvedenou firmou.

 Zastupitelsto obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zho-
tovitele díla „kotelna na spalování pelet v objektu Mateřské školy 
Hradištko“. Toto výběrové řízení provede společnost iBoom, s.r.o., 
zastoupená ing. Jaroslavem Benadou.

 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zho-
tovitele díla „Základní škola Hradištko - zateplení a výměna oken“. 
Toto výběrové řízení provede společnost iBoom, s.r.o., zastoupená 
ing. Jaroslavem Benadou.

 Zastupitelsto obce schvaluje Závaznou směrnici starosty obce 
Hradištko č. 1/2013 k určení nájemních cen pozemků v souladu 
se schválenými Zásadami pro pronájem pozemků ve vlastnictví 
obce Hradištko.

 Přípravu Smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemků pro zří-
zení hřbitova na pozemcích parc. č. 721/2 kN, parc. č. 726 Pk, 
parc. č. 727 Pk a části pozemku parc. č. 729.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci starosty obce pana antonína Merty o kontrole Zápisu 

a usnesení č. 01/2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce ze 
dne 25. 2. 2013. 

ZAStUPitElStVO JEDnAlO 6. května
 Dokončení ze strany 1

nOVÝ řEDitEl ZáklADnÍ škOlY
Od srpna 2013 nastupuje na místo ředitele Základní školy Hradištko Mgr. On-
dřej Hynek, který byl vybrán v konkurzu. Je absolventem VOš sociálně právní 
a Speciální pedagogiky na Uk a je aprobovaným učitelem anglického jazyka.

většinu svého života jsem strávil pedagogic-
kou či zájmovou činností s dětmi či osobami 
se zrakovým postižením. vedle toho jsem se 
věnoval primární prevenci, výuce angličtiny 
či kurzu speciální pedagogiky pro meziná-
rodní studenty na FTvS uk a některým dal-
ším aktivitám.

věřím v otevřenou komunikaci a rád bych 
udržel ve škole příjemnou atmosféru a pod-
pořil vzájemný respekt mezi rodiči, žáky 
a všemi pracovníky školy. ke škole, a zejmé-
na pak k prvnímu stupni, patří stejně tak hra 
jako dodržování pravidel, vedle učení je i vý-

chova a všichni musí mít možnost do školy 
přinést kus sebe sama stejně tak jako mož-
nost si v sobě něco nového odnést. Parame-
try toho, co mají žáci umět, jsou nastaveny 
zvenku. Způsob, metody, nastavení motivace 
a výsledky se pak odráží od nás všech, kteří 
s nimi přijdeme do styku. 

Těším se na spolupráci s vámi se všemi nej-
později od  2. září 2013, kdy bude zahájen 
nový školní rok. Pro aktuální informace do-
poručuji sledovat webové stránky: 

http://www.zshradistko.cz. 
Text: OnDřEj HynEk

tOUlkY MEZi VltAVOU A SáZAVOU
Průvodce po pozoruhodných místech mezi vltavou a Sázavou od v. šmeráka nabízí bohatou škálu tipů na výlety 
za historií a součastností jednoho z nejkrásnějších regionů Čech. Dočtete se zde o Davli s klášterem na ostrově, štěcho-
vické přehradě s doporučenou procházkou po naučné stezce z Hradištka na místo uložení tzv. štěchovického archivu, 
Slapech, Teletínu, kde začal působit první jahodář v Čechách, krňanech s fotbalovým klubem, Třebsíně s restaurací 
u Novotných a u Dolejšů, kamenném Přívozu s rody mlynářů či o Hradištku s bohatou historií…
autoři vám doporučí návštěvu Smetanovy vyhlídky u Třebsína a řady dalších památných míst a poradí vám, kde 
hledat staré vorařské skály a legendární osady Ztracenka, Proudy na vltavě nebo Údolí ticha na Sázavě.
kniha je v prodeji na obecním úřadě Hradištko nebo v běžné síti knihkupectví.
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RECYklACE ElEktROSPOtřEbiČŮ ZA ROk 2012
Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů výrazně pomáhají 
chránit životní prostředí. V loňském roce bylo recyklováno 116 ks televizí, 283 
monitorů a 1 959 kg drobného elektrozařízení.

v naší obci je již několik let možné ekologic-
ky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou 
recyklaci zajišťuje společnost aSekoL, která 
nám dále poskytuje přesné informace o tom, 
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primár-
ních surovin či vody jsme díky zodpovědné-
mu třídění ušetřili a pomohli tak životnímu 
prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spo-
čítat, o  kolik jsme snížili produkci sklení-
kových plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Tzv. Lca analýza vycházela z dat o sesbíra-
ném množství televizí, monitorů a drobného 
elektrozařízení.

Recyklace šetří ropu i vodu

Díky zpětnému odběru a následné recykla-
ci elektra je možné výrazně přispět k řešení 
problémů se zásobami přírodních zdrojů, 
jako je například voda nebo ropa. už zpět-
ný odběr a  recyklace 100 mobilních tele-
fonů uspoří elektrickou energii za  více než  
2  200 kč nebo ropu potřebnou pro ujetí 
417 km automobilem. Získávání druhot-
ných surovin recyklací je navíc pro životní 
prostředí mnohem šetrnější, než těžba pri-
márních surovin přímo ze Země.

Jak šetříme na Hradištku

Z certifikátu environmentálního vyúčtová-
ní společnosti aSekoL vyplývá, že občané 
naší obce v loňském roce 2012 vytřídili 116 
televizí, 283 monitorů a 1 959 kg drobných 
spotřebičů, což je celkem 9  579 kg. Tím 
jsme uspořili 107,98 MWh, 4 546,22 l ropy, 
493,94 m3 vody, a 4,86 t primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 24,93 t co2 ekv. a produkci nebezpečných 
odpadů o 96,79 tun.

Hodnocení firmy ASEkOl

Důkladná analýza společnosti aSekoL po-
suzovala systém zpětného odběru televizorů, 
počítačových monitorů a drobných spotřebi-
čů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo 
tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly do-
pady jejich sběru, dopravy a  ekologického 
zpracování či likvidace na životní prostředí. 
Následné výsledky studie byly prezentová-
ny formou spotřeby energie, surovin, emisí 
do ovzduší, vody a produkce odpadu.

kolik ušetřili občané v ČR

celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu 
impozantní. Díky sběru a  recyklaci elektra 
se společnosti aSekoL jen v loňském roce 
v  České republice podařilo ušetřit více než 
9 milionů litrů ropy, které mají v současnos-
ti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo 
skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spo-
třeba celé České republiky za více než jeden 
den. ušetřená ropa by pro změnu vystačila 
na  3  225 cest kolem rovníku automobilem 
s běžnou spotřebou.
a na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají 
tu práci třídit zodpovědně odpady, čímž vel-
kou měrou pomáhají chránit naše životní 
prostředí.

Text: MiLaN váLa; 
pracovník oÚ Hradištko 

nOVé náZVY UliC nA HRADištkU
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 24. června 2013 schválilo 
76 nových názvů ulic v obci Hradištko, z toho 75 v části obce Hradištko a jeden 
název ulice byl doplněn v části obce Pikovice. 

Následně bude probíhat legislativní proces 
v souladu s platnými právními předpisy tý-
kajícími se pojmenovávání ulic a veřejných 
prostranstvích a evidence obyvatel. v příštím 
vydání Zpravodaje přineseme další podrobné 
informace.
vlastníky nemovitostí v naší obci si dovo-
lujeme informovat o znění zákona o obcích  
č. 128/2000 Sb., který stanovuje, že „vlastník 
nemovitosti je povinen strpět bezúplatné při-
pevnění tabulky s označením ulice nebo jiné-
ho veřejného prostranství na své nemovitosti; 
v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. 
označení nesmí být poškozeno, odstraněno 
nebo zakryto“ (citace zákona). 
Děkujeme za  pochopení a  vstřícnost při 
umísťování tabulek s názvy ulic. 

Text: RaDka SvoBoDová; 
foto: vojtěch Pavelčík

SbĚRnÝ DVŮR 
během jara byla i přes nepříznivé po- 
časí realizována výstavba nového sběr- 
ného dvora na brunšově, který bude 
sloužit pro občany Hradištka a krňan. 
Stavba byla financována z prostředků 
Státního fondu životního prostředí za 
spoluúčasti obce. Po dovybavení a kolau- 
daci bude zahájen jeho provoz. V příš-
tím čísle Zpravodaje uveřejníme pro-
vozní řád a další podrobnější informace.
Pro obec byla také zakoupena víceúčelová 
multikára M26 s pohonem 4x4 s radlicí, sy-
pačem a hydraulickou rukou. Pracovní četa 
tak bude tak mít dalšího pomocníka pro 
úklid obce v zimním období.

Text a foto: PaveL Pešek
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Zrušený Dětský den na hřišti byl předzvěstí příštích neblahých událostí. něko-
likadenní vytrvalé srážky natolik nasytily půdu, že je přestala přijímat. V noci 
ze soboty 1. června na neděli pršelo bez přestání tak vydatně, že se začala valit 
voda všude, kudy se dalo. 

Z jindy malebných kopců koryty pro příle-
žitostný potůček tekly dravé potoky podob-
né těm, které se objevují na horách při tání 
sněhu. Lidem zpustošily zahrady, nahrnuly 
se do  sklepů a  zaplavily studny. Přetékaly 
příkopy podél silnic, voda se valila po  sil-
nicích, před poštou a před domy u rybníka 
bylo jezero. To byl první překvapený pohled 
lidí na Hradištku, kteří v neděli ráno vyrazili 
pro pečivo.

Drama na stezce
i  v  Pikovicích od  rána hasiči odčerpávali 
vodu ze sklepů v ulicích Dlážděná, Pobřežní 
a okružní. voda se valila z Haberny, „Holáku“ 
i Medníku. Nejdramatičtější situace nastala 
na Dolním průhonu u Dolejších, kde se roz-
vodnil potok tekoucí z Medníku a hrozilo, že 
s sebou vezme všechno, co mu přijde do cesty. 
včasným zásahem těžké techniky tak byl dům 
i chaty zachráněny a potok, či spíše dravá řeka 
svedena do řeky po cestě, která jindy přivádí 
turisty na Posázavskou stezku. 

tragédie v třebenicích
Hasiči na  Hradištku odčerpávali vodu ze 
sklepů a odklízeli napadané stromy. všich-
ni ten den sledovali zprávy o počasí a údaje 
o stoupající hladině vltavy a jejích přítoků. 
Do mysli se zase vrátily vzpomínky na rok 
2002 a  tisíciletou vodu. Možná zkušenosti 
z  té doby nikomu nedovolily podcenit sílu 
vodního živlu. Začalo stěhování věcí z míst, 
která by mohla být zaplavena. Povodně si 
vyžádaly i první mrtvé, smutné zprávy přišly 
z  nedalekých Třebenic, kde se zřítila chata 
se dvěma lidmi. Jako první byly evakuovány 
štěchovice, které zatopila nejprve rozvodně-
ná kocába a  později postupně se zvedající 
hladina vltavy. v Praze horečně stavěli pro-
tipovodňové zábrany, byla uzavřena silnice 
ze štěchovic směrem do  Prahy i  na  Slapy. 
školy v záplavové oblasti zrušily výuku, naše 
škola odložila odjezd na školu v přírodě.
v naší obci bylo v neděli večer evakuováno 
kolem třiceti domácností. Hladina vltavy 
kulminovala v pondělí 3. června, v 7 hodin 

ráno byl průtok vody ve štěchovicích 1860 
m3.s-1 . v historii záznamů jde o druhý nej-
vyšší údaj, maximu z roku 2002, kdy byl prů-
tok vody kolem 3 200 m3.s-1, se však naštěstí 
nepřiblížil. od středy začala voda opadávat 
a odhalovat škody v podobě vymletých cest, 
zničených zahrad, studní a domácností.

Text a foto: Lucie Hašková

nEDĚlE 2. ČERVnA 2013 
nEDOPřálA ODPOČinkU
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POVODEŇ V nAšÍ ObCi
V důsledku silných a vytrvalých dešťů v noci z 1. na 2. června 2013 překročily 
řeky na téměř padesáti místech České republiky třetí povodňový stupeň a byl 
vyhlášen stav ohrožení. Vláda ještě ve stejný den vyhlásila nouzový stav pro 
celé území Čech kromě Pardubického a karlovarského kraje. 

Dobrovolní hasiči z  Hradištka a  Pikovic 
od nedělního rána zajišťovali odčerpání vody 
ze zaplavených objektů přívalovými dešti 
a následně pomáhali s evakuací osob, jejichž 
nemovitosti byly stoupajícími hladinami řek 
ohroženy. oproti povodním v roce 2002 do-
šlo, v důsledku nasycení půdy, k rozvodnění 
malých vodotečí v obci a zaplavení některých 
nemovitostí. 

Jak pomohla obec

Povodněmi přímo bylo zasaženo přibliž-
ně 30 objektů a  řada dalších byla postiže-
na přívalovými dešti. obec se soustředila 
na pomoc těm nejvíce postiženým. Povod-
ňový štáb, ve složení Milan vála, Miloš Ne-
užil a  ing.  Buriánek, pod mým vedením, 
zajišťoval během prvních tří dnů stálou 24 
hodinovou službu na  obecním úřadě. eva-
kuované osoby byly ubytovány v  náhrad-
ních prostorách Českomoravského svazu 
chovatelů, což využili i  někteří evakuovaní 
obyvatelé ze sousední obce štěchovice. Jak-
mile byl možný přístup do  postižených lo-
kalit, byl obnoven zdroj elektrické energie, 
rozmístěny mobilní toalety a zajištěn odvoz 
odpadu při následné likvidaci škod. velkým 
přínosem pro vlastníky nemovitostí v osadě 
šlemín bylo prodloužení vodovodního řadu 
po povrchu v délce 1 km, čímž byl v této lo-
kalitě zajištěn zdroj pitné vody. Toto řešení 
bylo nabídnuto i obci štěchovice jako mož-
nost řešení dodávky pitné vody. Současně 
jsme poskytli i prostory pro výuku žáků ze 
Zš štěchovice. Při likvidaci škod pracovníci 
obecního úřadu spolupracovali s  humani-
tárními organizacemi a také s dobrovolníky 
z  řad našich spoluobčanů. Nejvíce postiže-
ným domácnostem byla poskytnuta finanč-

ní podpora a  postupně prověřujeme další 
možnosti finančních dotací pro občany.
30. května 2013 jsem byl, s ohledem na ne-
bezpečně stoupající hladinu vltavy, nucen 
uzavřít vodní zdroje na Brunšově. Jako vý-

znamný krok se v tuto chvíli ukázalo rozhod-
nutí, kdy v 90. letech byl vybudován vodojem 
s napojením na Želivku, čímž vznikl další, al-
ternativní zdroj pitné vody. Bez něho by celá 
obec, která v letních měsících čítá až šest tisíc 
obyvatel, byla bez zdroje pitné vody. 

Pomáhali společnosti i jednotlivci

Mé poděkování patří celému povodňové-
mu štábu, jednotce SDH Hradištko a  Pi-
kovice, firmě Zemní práce Neužil a  dob-
rovolníkům, kteří nezištně a  s  obrovským 

nasazením pomáhali při povodni od  1. 
června 2013 a  nadále pokračují v  obnově 
míst postižených povodní a  přívalovými 
dešti v naší obci. Dále děkuji společnostem 
Červený kříž, adra, Člověk v  tísni, Skauti, 
Posázaví, c4help a  Česká pojišťovna, kteří 
nám ochotně pomáhali s poskytnutím ma-
teriální a dobrovolnické pomoci. Můj vděk 
patří také všem spoluobčanům, kteří se po-
díleli na  této pomoci. Zejména manželům 

Nožinovým, šafránkovým, vnoučkovým, 
Jiráskovým, valouškovým, Janu a Marii Bo-
ťovým, pánům Justovi, Bachovi, Bulejkovi, 
chadimovi, Pražákovi, Maršíkovi, Petru vo- 
lešákovi, paním Nožičkové, Podlešákové, 
škarkové a Bártové. Děkuji i  těm, kteří zde 
nejsou jmenováni a  vlastní iniciativou se 
do pomoci zapojili.

Text: aNToNíN MeRTa, 
starosta obce;  

foto: Lukáš Strašík
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Povodně ze začátku června potrápily mnohé z nás. Voda byla i tam, kde ještě 
nikdy nebyla, ale naštěstí voda v řekách nedosáhla úrovně povodní z roku 
2002. i tak jsou následky i škody veliké. 

Potvrdilo se, jak důležitou roli hrají jednotky 
sborů dobrovolných hasičů při takovýchto 
událostech, neboť profesionální hasičské sbory 
nemohou svými silami ani prostředky zvlád-
nout v takové situaci tolik událostí najednou.

Série výjezdů

konkrétně naše JSDH Hradištko vyjela 
k prvnímu „povodňovému“ případu v neděli 
2. června brzy ráno. od té chvíle následovaly 
desítky výjezdů souvisejících s velkou vodou. 
Zásahy trvaly ještě dalších čtrnáct dní. Jedna-
lo se samozřejmě především o čerpání vody 
ze sklepů, jímek, garáží atp., ale také kácení 
podemletých stromů, vytažení zapadlého 
automobilu, pomoc při vynášení cenných 
věcí a  evakuaci osob z  ohrožených oblastí 
na břehu vltavy. Po opadnutí vody jsme také 
například pomáhali při úklidu základní ško-
ly ve štěchovicích, která byla povodní také 
velmi poškozena.

kdy je čerpání vody zbytečné
k  některým zásahům bych se rád vyjádřil 
podrobněji. v první řadě čerpání: Žádostí 
o vyčerpání vody jsme obdrželi hned od za-
čátku záplav nepřeberné množství. Někdy se 
jednalo jen o  několik centimetrů, jinde to 
bylo i více než metr. Snažili jsme se dostavit 
na všechny adresy co nejdříve a řešit je co 
nejrychleji. Zde však nastává veliký problém, 
který je těžké někdy majitelům postižených 
objektů vysvětlit. a to, že pokud voda, ať už 
se jedná o spodní nebo povrchovou, stále při-
téká a drží se na stejné úrovni, není čerpání 
efektivní. Čerpadla pak pracují tam, kde to 
není nutné, a nemohou být nasazena tam, 
kde je to opravdu potřeba. chápu majitele, 

že když vidí svůj majetek pod vodou, chtějí 
se jí za každou cenu zbavit, ale toto je třeba 
pochopit. Samozřejmostí je, že tam, kde by 
hrozilo poškození např. drahého kotle, nebo 

by voda dosahovala rozvodných skříní apod., 
tam je zásah adekvátní a  z  naší strany byl 
vždy proveden. Musím podotknout, že ně-
kterým lidem bylo toto těžké vysvětlit a my 
ztráceli čas domlouváním a  mnohdy jsme 
se i museli na tato místa vracet a řešit stejný 
problém. To samé platí i o čerpání vody ze 

zaplavených studní podél toku vltavy. u nás 
je to v oblasti Brunšova a šlemína. Zde má 
cenu čerpat, až když se řeka vrátí do svého 
koryta a její hladina se blíží normálu. 

nerozumné chování při evakuaci
v řadě druhé, ale velice důležité, je evakuace 
a pomoc při ní. v neděli večer byla vyhlášena 
krizovým štábem obce a starostou obce Hra-
dištko nucená evakuace šlemína a Brunšova. 
v tuto chvíli jsou jednotky hasičů ve spolu-

práci s policií ČR povinni evakuovat 
obyvatele dotčených oblastí. Mnozí 
již své domy opustili raději dříve. 
Další rychle uposlechli naší výzvy 
a odešli buď ke svým známým, nebo 
využili možnosti náhradního uby-
tování. ale bylo i mnoho takových, 
kteří se evakuovat odmítli. každý 
má samozřejmě právo se svobodně 
rozhodnout, ale měl by si uvědomit, 
že svým jednáním komplikuje práci 
všech složek záchranného systému 
a  vystavuje se velkému nebezpečí. 
ano, argument, že „tady voda ne-
byla ani v roce 2002“, je hodně silný. 
avšak ani v roce 2002 nikdo nečekal, 
že voda nakonec dosáhne až tam, 
kam tenkrát dosáhla. a letos to také 
dopředu nikdo nevěděl. Zároveň je 
potřeba si uvědomit, že když by byl 
takový dům zatopen, tak jeho obyva-
telům nezbývá, než vylézt na střechu, 
kde musí čekat na záchranu. Taková 
záchranná akce je pak velice kompli-
kovaná a nebezpečná. Zejména, jak 
už to většinou bývá, v noci za deště 
a  silného proudu vody. Mnohdy je 

potřeba vrtulník, ale ten nemusí mít vždy 
podmínky pro let a nebo je ho potřeba jinde 
na důležitější zásah.

Hasičem na úkor rodiny a práce
Závěrem bych tímto chtěl poděkovat všem 
dobrovolným hasičům z Hradištka za jejich 
nasazení, ochotu a čas, který v těchto dnech 
obětovali. a  vyzdvihl bych především, že 
všichni tuto nelehkou a namáhavou práci dě-
láme ve svém volném čase, vybíráme si na ni 
neplacené dovolené u svých zaměstnavate-
lů. okrádáme se o čas, který bychom mohli 
strávit s rodinami a prací na svých domech 
a zahradách. ale děláme to s nadšením a je-
dinou odměnou nám je dobrý pocit, že jsme 
někomu pomohli nebo někoho zachránili. 
chtěl bych také poděkovat našim rodinám 
a  zejména manželkám, za  jejich trpělivost 
s námi v dobách, kdy jsme více na „hasičár-
ně“ než doma, a také za dobroty, které nám 
nosily, abychom alespoň neměli hlad, když 
už nejsme doma. Děkuji. 

Text: Jiří FeReNcei;
 foto: Milan Burian 

ODMĚnOU DObROVOlnÝCH HASiČŮ
JE DObRÝ POCit

{ TÉmA: pOvODně 2013 }
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HAniČkA A AniČkA OPUStilY DOMOV nA DVA tÝDnY
Po vydatném nočním dešti ze soboty na neděli jsme se doslechli o tom, že všu-
de na Hradištku čerpají vodu ze sklepů. Sledovali jsme stoupající hladinu řeky, 
ale to, že máme vodu na zahradě, nás nechávalo klidnými, protože se to stává 
několikrát do roka. Pro jistotu jsme volali na Povodí Vltavy, kde nám bylo sdě-
leno, že hladina řeky nebude tolik stoupat.

ve čtyři hodiny odpoledne jsme vystěhovali 
cennější věci k sousedům – pračku, sušičku 
atd. šlo to těžko, neboť děda špatně chodí 
do schodů a manžel má zánět v kyčli a kul-
há. Pak mi zavolali známí Hrabánkovi, jestli 
k nim nechceme dát dceru Hanku. Rychle 
jsem jí sbalila pár věcí na dva dny a už si pro 
ni přijeli. aničku jsme pak odvezli k Bartá-
kovým. až do půl osmé jsem zběsile nosila 
do patra věci, které mi přišly do cesty. Byla 
jsem ráda, že mé dcery jsou v bezpečí, na ni-
čem jiném mi už nezáleželo. To, že se jim 
pobyt mimo domov prodlouží na dva týd-
ny, by mě v tu chvíli vůbec nenapadlo. v půl 
osmé večer na nás zazvonili hradištští hasiči, 
aby nás informovali o evakuaci. Tři dny jsme 
pak spali s dědou v autě, protože na Brunšově 

narozdíl od štěchovic nebyli žádní policisté, 
kteří by evakuované domy chránili před ra-
bováním.
 
Musím pochválit činnost obecního úřa-
du a  jejich pomoc, které se nám dostalo 
po opadnutí vody. Dodali nám košťata a uklí-
zecí prostředky, vozili nám jídlo a vodu. věra 
kaduchová nám vyřizovala žádost o dávky 
v hmotné nouzi a v tomto směru nám po-
mohla i sociální komise. vlnu solidarity roz-
houpala i informace o naší situaci na webo-
vých stránkách školy. Za  veškerou pomoc 
děkujeme.

vyprávění Lenky kůtkové
 zaznamenala Lucie Hašková

PODĚkOVánÍ ZE štĚCHOViC
Rád bych poděkoval jménem všech občanů našeho městyse ště-
chovice dobrovolným hasičům z obce Hradištko, kteří neváhali 
a ihned reagovali na žádost o pomoc, když nás postihly ničivé 
červnové povodně 2013. Vaši hasiči pomáhali ve štěchovicích 
ve všech postižených oblastech – třebenice, kocába, štěchovi-
ce – s plným nasazením a odvahou. nejen jim, ale všem dobro-
volným hasičům bych chtěl vyslovit uznání a poděkování za zá-
služnou práci, kterou ve svých sborech vykonávají ve prospěch 
druhých, a pomáhají při záchraně lidských životů i majetků při 
takovýchto živelných katastrofách. Hradištským hasičům přeji 
vše dobré a hodně elánu a především podporu od obce. Děkuje-
me, že máme za zády takovou partu, když nám „teče do bot“… 
Zároveň děkuji OÚ Hradištko za materiální pomoc a podporu, 
kterou jste nám poskytli.

S úctou a díky mILOš ČApEk, starosta štěchovic
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{ ROzhOvOR }

 Oba letos slavíte devadesátiny. Váš věk 
by vám asi hádal málokdo.

V. V.: Roky přibývají a nedá se s tím nic dělat. 
My máme ale pořád co na práci, tak nemáme 
čas počítat věk.

 Čím to je, že jste i  v  takovémto věku 
stále aktivní?

J. V.: celý život jsme byli ve studijním sty-
lu práce. Protože jsme byli na  klinických 
postech, byli jsme nuceni sledovat vývoj me-

dicíny ve svém oboru. a věnujeme se tomu 
i dnes, proto máme stále schopnosti a mož-
nosti uplatnění.
V. V.: Dokud na práci psychicky a fyzicky sta-
číme a dokud nám druzí dávají najevo, že nás 
potřebují, budeme v naší práci pokračovat. 
Medicína je pro nás záliba na celý život. 

 Pane docente, jste průkopníkem ste-
reotaktické neurochirurgie u nás. Co 

je náplní tohoto lékařského odvětví?
V. V.: Rozvoj stereotaktické chirurgie je zá-
vislý na  rozvoji výpočetní techniky. když 
má člověk pracovat v hloubi hlavy, tak nežá-
doucím způsobem poškodí několikanásobek 
tkáně, kterou musí projít, aby se dostal k cíli. 
Proto se hledal šetrnější způsob cesty, což je 
smysl stereotaktické chirurgie. Místo aby se 
volila klasická otevřená operace, používají se 
zjemnělé nástroje, například sondy do dvou 
milimetrů, a ty se musí zavádět do nitroleb-
ního prostoru tak, aby vrchol zasáhl struktu-

ru, která má být nějakým způsobem ovliv-
něna. Ta je buď nadměrně činná, a proto se 
tlumí, (například bolest při zánětu trojklan-
ného nervu), nebo se naopak málo výkonné 
struktury pomocí neurostimulace provokují 
(např. Parkinsonův syndrom).

 Ve které době se tyto postupy začaly po-
užívat a jak se tyto zákroky prováděly 

předtím? 
vůbec se to nedělalo. My jsme s tím začínali 
v padesátých letech, ale bylo to velmi obtížné. 
Bylo potřeba vycestovat do zahraničí, což se 
mi podařilo až v roce 1965. Mým šéfem byl 
profesor kunc, který měl velký kredit a kte-
rý svým vlivem docílil toho, že jsem dostal 
stipendium Světové zdravotnické organizace. 
Své začátky jsem tedy absolvoval v Paříži a je-
jich zkušenosti jsem přenesl k nám. S pomocí 
šikovných a zaujatých spolupracovníků jsem 
tento obor postupně rozvíjel a  dělal jsem 
to až do důchodu. v roce 1990 jsem dostal 
nabídku, že by pro náš stát akce charty 77 
pořídila gama nůž.

 Jak moc velký přelom v českém lékař-
ství gama nůž způsobil?

obrovský. šlo o  tzv. hi-technology, tedy 
o technologii, která se tu do té doby vůbec 

nepoužívala. v tu dobu nebyla ani ve střední 
a východní evropě. Měli jsme výrobní číslo 
37, na světě bylo tedy jen 36 těchto přístrojů, 
a to v ekonomicky vyspělých zemích. 

 Na jakém principu gama nůž pracuje 
a bylo těžké naučit se s ním operovat?

využil jsem své zkušenosti ze dvou zahranič-
ních stáží, kde jsem se učil metodě cíleného 
zasahování struktur bez širokého otvírání 
hlavy. Sonda, se kterou se provedl zákrok, 
se zavedla pouhým dvoumilimetrovým ná-
vrtem. a na stejném principu pracuje gama 
nůž, který místo chirurgického nástroje 
používá svazek paprsků. To je relativně nej-
jemnější nástroj, který se dá použít k zasa-

žení nitrolebního cíle. Z velkého množství 
paprsků se vytvoří nasměrované paprsky, 
které se protnou v jednom místě, a tímto oh-
niskem se provádí vlastní chirurgický zásah, 
tzv. radiochirurgie. Běžná chirurgie pracuje 
způsobem – něco uříznout, vyříznout nebo 
jinak postihnout ostře skalpelem. a to se pak 
musí zahojit, což je otázkou několika dnů či 
týdnů. oproti tomu radiochirurgie pracuje 
na principu, že každý organismus má schop-
nost hojit se sám. celý technologický postup 
je zaměřený na to, aby vyprovokoval lidský 
organismus k tomu, aby se sám zahojil. Ten-
to impuls se dává na mikrobuněčné úrovni, 
tedy na orgánech jednotlivé nervové buňky 
a hojení probíhá v řádu týdnů, měsíců, až let. 
a po tuto dobu musíme pomocí počítačo-
vé tomografie, magnetické rezonance nebo 
angeografie sledovat, jestli jsme v organismu 
vyvolali žádoucí odpověď. 

 Podle čeho se posuzuje způsob zákroku?
Pacient dostane informace o tom, že má 

tři možnosti. Buď nedělat nic a  sledovat, 
jak se nález bude dále projevovat. Pokud to 
pacienta začne obtěžovat, případně ohrožo-
vat, musí se přikročit k zákroku. Ten může 
být proveden otevřenou operací, díky které 
se docílí rychlého efektu, ale za cenu rizika 
krvácení nebo infekce. Buď se pacient může 
rychle uzdravit, nebo ho zákrok může ohrozit 
na životě. Druhou možností je radiochirur-
gické ošetření – fokusované ozáření ve vět-
ších časových odstupech, čímž prověřujeme, 
jestli se ložisko hojí. 

 Jak člověk přijde na  to, že má nález 
na mozku? 

To je velmi složité. Jakákoli porucha funk-
ce si zaslouží posouzení, jestli má nervovou 
příčinu. 

 S gama nožem se u nás operuje od roku 
1993. Co se za oněch dvacet let jeho po-

užívání změnilo? 

Při rozhovoru s neurochirurgem VilibAlDEM VlADYkOU 
a jeho ženou JAROSlAVOU, oční lékařkou, jsem chvílemi ne-
věděla, o čem je řeč. Jejich oboru se nedá porozumět za ho-
dinu povídání. Jedno poznání jsem si přesto od nich odnesla 
– pokud člověk dělá práci, která ho baví, a celý život se snaží 
být v ní nejlepší, je stále potřebný a žádaný bez ohledu na to, 
jestli je mu padesát nebo devadesát let.

MEDiCÍnA JE PRO náS ZálibA nA CElÝ ŽiVOt
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{ ROzhOvOR }

v prvním roce jsme operovali několik desítek 
pacientů, o rok později sto pacientů a teď se 
dělá tisíc operací. každá moderní metoda se 
nejprve rozšíří, pak dosáhne svého maxima 
a tam se udržuje, dokud se nenajde něco účin-
nějšího. v současné době máme čtvrtou verzi 
gama nože, která už je z velké části robotizova-
ná a každý úkon je elektronicky kontrolovaný. 

 Jaké je spektrum zákroků?
Zpočátku se dělaly především cévní mal- 

formace (odchylky), které mohly u nemoc-
ného vyvolat mozkovou příhodu. Teď se 
nejvíc operují metastázy – zhoubné nádory, 
které se přes krevní nebo lymfatické řečiště 
rozsévají po organismu. 

 Dočetla jsem se, že se gama nožem ope-
ruje i zelený zákal nebo nádor v oku. 

Má to nějakou souvislost s tím, že vaše žena 
je oční lékařka?
V. V.: určité podněty mi samozřejmě dala. 
v  případě zeleného zákalu nestačila kon-
zervativní léčba medikamenty, bylo tedy 
potřeba přistoupit k chirurgické léčbě. Proto 
jsme rozpracovali multicentrickou studii, jak 
dalece je léčba gama nožem prospěšná. Část 
glaukomů je pro toto léčení vhodná, ale na-
konec léčení nebylo tak efektní, jak jsme si 
představovali.
J. V.: v poslední době však vzniká řada no-
vých léků, takže se můžeme vrátit ke konzer-
vativní léčbě. Tím se dá předejít nežádoucím 
důsledkům operačních zákroků, což je pro 
pacienta velmi pozitivní.

 Fascinuje mě, že za  pořízením gama 
nože stál dopis jedenáctiletého chlapce 

ze Slovenska, který spustil iniciativu Char-
ty 77 a národní sbírku Konto Míša, ve kte-
ré se vybralo neuvěřitelných 100 milionů 
korun. Celá akce měla velkou popularitu.
J. V.: když byl gama nůž pořízen, měla o něj 
veřejnost velký zájem. Nic podobného tu 

do té doby nebylo. Na den otevřených dveří 
přišly davy lidí a mnozí mí pozdější pacien-
ti vzpomínali, že se tehdy na gama nůž byli 
podívat. otevření pracoviště se účastnil i teh-
dejší hradištský starosta Branný a na exkurzi 
přijely děti z místní školy, kterým se podařilo 
vybrat určitou finanční částku. 

 Jak dlouho jezdíte na  Hradištko a  co 
zde máte nejraději?

J. V.: od roku 1969 sem jezdíme na rekrea-
ci. Hodně času jsme vždycky věnovali prá-
ci na zahradě, teď už nás to více vyčerpává, 
proto jí necháváme spíše parkovou úpravu. 
Máme to tu hrozně rádi a stejně ráda sem jez-
dí i naše dcera a vnuci, kteří žijí v zahraničí 
a tráví tu každou dovolenou. 

 Příští rok oslavíte kamennou svatbu 
– 65 let společného života. Jaký je váš 

recept na šťastné manželství?
V. V.: Seznámili jsme se na vysoké škole a za-
čali jsme studijně spolupracovat. Promovali 

jsme už jako manželé. celé ty roky nás spo-
juje hlavně společný zájem, stejný styl práce 
a styl života. Tam, kde se zájmy rozcházejí, se 
žije méně harmonicky. 
J. V.: Já bych řekla, že povahově jsme rozdílní, 
ale navzájem se doplňujeme.

Děkuji za rozhovor.
Zaznamenala: Lucie Hašková

Doc. MUDr. Vilibald Vladyka, CSc. 
se narodil v roce 1923 v brně. Je 
průkopníkem stereotaktické neuro-
chirurgie u nás. Pod jeho vedením 
vzniklo v nemocnici na Homolce 
špičkové centrum stereotaktické 
a radiační chirurgie, kde se provádějí 
operace leksellovým gama nožem. 
Publikoval řadu odborných prací, 
za které obdržel několik cen odbor-
ných společností, čestné členství 
České lékařské společnosti a další 
vyznamenání. V nemocnici na Ho-
molce stále pracuje, věnuje se sledo-
vání dlouhodobě léčených pacientů.

MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc. 
se narodila v roce 1923, vystudova-
la lékařskou fakultu, kde se pozna-
la se svým budoucím mužem. Jejím 
zaměřením je oční lékařství – oftal-
mologie. Věnuje se pedagogické 
činnosti na Oční klinice první lékař-
ské fakulty Uk a Ústřední vojenské 
nemocnice.

Vladykovi mají jednu dceru, dva 
vnuky a jednu pravnučku.

MEDiCÍnA JE PRO náS ZálibA nA CElÝ ŽiVOt
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{ škOLA, škOLkA }

škOlnÍ ROk V kOStCE
ke školnímu roku 2012/2013 by se dalo přiřadit spousta názvů a přídavných 
jmen. Rozhodně to byl rok plný změn. Především máme novou krásnou budo-
vu. takřka do poslední chvíle nebylo jisté, dokážeme-li vše připravit tak, aby 
děti mohly první školní den zasednout do lavic. Povedlo se. (Za vydatné a ne-
ocenitelné pomoci mnoha rodičů i těch, kteří mají své děti už školním lavicím 
odrostlé. Díky.) 

Naše škola přestala být školou malotřídní, 
stala se školou s plně organizovaným prvním 
stupněm.
Po  mnoha letech se změnilo vedení školy, 
v září do jejího čela nastoupí po dlouhé době 
opět muž.
celý rok se nesl v duchu našich zaběhnutých 
akcí – celoroční projekt pro všechny žáky, le-
tos na téma přírodní společenství, dýňobraní, 

vánoční besídka, jarní besídka, spaní ve ško-
le, závěrečný táborák a další.
Přidala se nová, velmi úspěšná akce – Babič-
ko a dědečku, pojďte si hrát – určitě tato se-
tkání budeme v dalších letech opakovat.

Rekordy a drama
k zápisu přišlo rekordních 32 dětí a jak sledu-
jeme, hned příští rok bude asi rekord překo-

nán. Zažili jsme i trochu napětí – odjedeme 
na školu v přírodě, nebo ne? Dopadlo to dob-
ře, jeli jsme a náramně si to užili.
Teď už zbývá jen vytisknout a podepsat vy-
svědčení, zařídit letní opravy ve škole a za-
sloužené prázdniny (i  pro učitele) mohou 
začít.
Moc děkujeme všem rodičům za jejich pod-
poru a  pomoc fyzickou i  finanční. Zvlášť 
v  dnešní době, kdy má spousta lidí snahu 
hledat nejen na školách jen to špatné, si této 
důvěry patřičně vážíme. Přejeme všem dětem 
báječné, slunečné prázdniny. Deště právě to-
lik, aby rostly houby. Minimum odřených 
kolen z pádů z kol. Mnoho zábavy, smíchu, 
trochu napětí a dobrodružství. užijte si krás-
né léto.

Text: LeNka koSTeČková 

škOlA OČiMA RODiČŮ
několik let čtu na těchto stránkách o dění ve škole a celou tu dobu se těším, 
až budu skrze své děti součástí tohoto úžasného prostředí. Můj obraz školy se 
za jeden školní rok proměnil z novotou vonící budovy v otevřenou náruč, která 
přijímá každého bez rozdílu, kde se každému dostane kvalitní výuky, pocho-
pení, pochvaly, radosti a spokojenosti. Paní učitelky a vychovatelky, to je vaše 
zásluha a jsem ráda, že o tom konečně mohu napsat na základě vlastní zkuše-
nosti. Jak krásné je být rodičem školáka!                                                  LucIE hAškOvá

 CO SE náM S DáŇOU
 lÍbÍ VE škOlE

Máme s Dáňou takový (téměř) každodenní 
rituál – večer před spaním si navzájem řekne-
me, co se nám ten den líbilo a někdy taky ne-
líbilo. Může to být cokoli – od toho, že jsme si 
pochutnali na prvních jahodách ze zahrádky, 
přes koupání, až po to, že mi Dáňa pomohl 
uklidit nebo že si celá naše rodina užila spo-
lečný výlet. Těší mě, že od Dáni často zazní 
„MNě Se LíBiLo ve škoLe“. když se ptám 
dál, tak se mi dostane různých odpovědí, tře-
ba „že se pořád jen neučíme a hrajeme při 
hodinách hry“ nebo „protože mě to baví“ 
a taky „protože jsme měli prvouku“.

Jak pochopit souvislosti

Také mně se ve škole líbí. Zamlouvají se mi 
školní projekty, během nichž spolupracují 
děti napříč třídami, i  projekty třídní, kte-
ré jedno téma nahlížejí z různých pohledů. 
Třeba takhle: v  čítance prvňákům spolu 
s  jednotlivými písmenky přibývali celý rok 
i  „kamarádi“, jejichž jména začínala na  to 
které písmeno – kluci i holky s různými zá-
jmy a dovednostmi, různých národností … 
a  třeba také na  vozíku. a  prvňáci si nejen 
povídali o  různých druzích handicapů, ale 
zkusili si také „osahat“ braillovo písmo a při 
výtvarce namalovat obrázek nohou či ústy. 
Jsem přesvědčená, že právě tohle je to důle-
žité – povídat si a dát dětem prostor a mož-
nost poznat a pochopit souvislosti.

Poděkování patří všem
a mohla bych ještě pokračovat – vítám ote-
vřenost školy a učitelek v komunikaci, vůli 
se domluvit a najít řešení, účast v různých 
projektech „navíc“, které pomáhají zpestřit 
výuku. velký dík proto posíláme paní uči-
telce šárce Hynkové, třídní prvňáků, za stále 
dobrou náladu a úsměv a především za to, 
že právě ona může za  to, že prvňáci chodí 
do školy rádi a s nadšením. Poděkování sa-
mozřejmě patří všem učitelkám, vychovatel-
kám a také paní školnici, které se společně 
podílejí na  tom, že do  hradištské školy se 
(většinou) těší a  chodí rádi nejen prvňáci, 
ale všechny děti.              

 LeNka šaBLová

VYnAlOŽEná EnERGiE 
Má SVŮJ SMYSl

Mé děti jsou ve škole šťastné. když chybí, vadí 
jim to, rády se do školy připravují, na školu 
se těší, paní učitelky jsou pro ně důležitými 
osobnostmi. 
ve  škole je prima, protože: Paní učitelky 
investují samy sebe – upřímně, lidsky, ote-
vřeně. Jsou schopny se dívat na svět očima 
dětí, zároveň mají nadhled a stále přibývající 
zkušenosti, vidí i vzdálenější cíle a smysl své 
mnohdy dost nevděčné a vyčerpávající práce. 
otevřeně komunikují s námi, rodiči, podle 
mé zkušenosti se nebojí čelit kritice a to je 
pro mne jedno z důležitých měřítek lidských 
kvalit. 

Přirozenost nebývá samozřejmá
atmosféry ve škole si velmi vážím. Jedním 
slovem bych ji nazvala RoZvoJ. Paní učitel-
ky směle vyrážejí po nevyšlapaných cestách. 
Respektují individualitu jednotlivých žáčků 
a přejí si jejich prosperitu. a to dokáže dobře 
jen ten, kdo má rád. Za to děkuji. Za něco 
tak přirozeného, až se to může zdát samo-
zřejmé, ale když se rozhlédnu kolem sebe 
(na společnost a stav školství), nezbývá mi, 
než smeknout.

konflikty dospělých bez dětí
Již jen krátký návrat k  složitosti atmosféry 
kolem výměny ředitele školy. imponuje mi, 
že děti zůstaly zcela mimo obraz, složité 
dospělácké problémy dokázaly paní učitel-
ky vyřešit, aniž by děti postřehly, že se něco 
děje (alespoň ty moje).
Děkuji za  tu spoustu lidské energie a  času 
a jsem si jistá, že to má svůj velký smysl.

aDéLa PaDevěTová

vážím si práce všech pedagogů, pracovat 
s dětmi, to je poslání. každý by tuto práci 
dělat nemohl. Líbí se mi tato škola, učitelé 
výborní, zkušenost mám s  paní učitelkou 
Hynkovou a chválím, jak s nimi zvládla ge-
netickou metodu, myslím, že má úžasnou 
trpělivost, a to i po deseti měsících. Nejen jí, 
ale všem ve škole i kuchařkám přeji krásné 
prázdniny.                       DaNa DoBešová
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škOlA V PřÍRODĚ – EPilOG
když nám letos opět voda začala ukazovat svoji moc, v první chvíli se zdálo, že 
utopí i naše plány na cestu. Horečně jsme sledovali vývoj počasí i povodňové 
starosti. Zcela jsme chápali i obavy některých rodičů.

Misku vah nakonec převážil nejen postoj 
dopravce, který se zaručil za  naprosto 
bezpečnou trasu po  hlavní strakonické 
výpadovce, ale i zcela bezpečné místo pobytu 
a velmi vstřícný přístup rekreačního zařízení 
Radost. Na  poslední chvíli nám umožnili 
nejen změnit termín příjezdu i odjezdu, ale 
všechny naše požadavky a  přání po  celou 
dobu pobytu plnili beze zbytku. a hlavně – 
děti, které se víc než půl roku nesmírně těšily, 
skákaly radostí metr od země. 

nezapomenutelné hlášky
o  průběhu celého pobytu by se dalo psát 
dlouho, podrobnosti máme na  školním 
webu. uvedu tedy jen některé výroky dětí, 
které mluví za vše:
…“Jé – tady se musí uklízet!?...To bruslení 
v pantoflích na zámku bylo boží…strašidel 
jsem se vůbec nebála…daňkové už jsou asi 
přežraní…kozí farma dobrá, jejich sýr ještě 
lepší – a o to všechno se stará jenom ta pani 
a ty dva manželé???.... můžu si přidat lupín-
ky? a ještě? a ještě?...To strašidlo na stezce 
odvahy byla pani Minaříková! Támhle je 
další – ne, to je pani chadimová!... Bohouš-
ku (pravé jméno neuvádím) – když napíšeš 
MiLovaNí RoDiČe, HRaDišTko, tak bu-
dou mít ti pošťáci pěkně zamotanou hlavu!... 
a  pani učitelko – co je to budoár? (když 
jsme hodnotily pořádek jeskyních lovců 
a BuDoáRY dam z lepší společnosti)…Pani 

učitelko – Bohouš 1 (pravé jméno neuvádím) 
hodil ponožky z vokna! a Bohouš 2 na ně leje 
vodu, aby se spláchly do vokapu!...a ty šneci 
na tý naší farmě vůbec nechtěj bydlet – pořád 
lezou pryč! a... bylo by toho ještě daleko víc, 
krátce to shrnu – s odstupem můžeme zas 
spokojeně prohlásit – DoBRá věc Se Po-
DařiLa i přes různé počáteční i průběžné 
peripetie, v omezeném personálním obsazení 
a s nebývalým počtem dětí.
Děkujeme Moc! všem tatínkům za pomoc 
s pomůckami a kufry tam i zpět, děkujeme 
mamince Roučkové za  několik úžasných 
bábovek, které všem báječně zpestřily jednu 

svačinu a hlavně – děkujeme vám všem rodi-
čům, kteří jste nám dali svou důvěru!

Text: JaNa cHaDiMová; 
foto: ivana Tasková

nEŽ SE ROZEJDEME nA PRáZDninY
školní rok se už chýlí ke konci. byl to zajímavý rok, plný změn a nových zkuše-
ností – tentokrát nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. 

Závěr roku se nám i přes nepřízeň počasí, 
které způsobilo změnu data a destinace ce-
loškolkového výletu, vydařil. Děti budou jistě 
vzpomínat na Pyžamkový večer, při kterém 
některé z nich poprvé spaly mimo svůj do-
mov a bez rodičů a ty starší poprvé připravo-
valy bojovku pro své kamarády. Dobrý pocit 
mohou mít děti i z toho, jakou radost udělaly 
nejen svým maminkám při besídce při příle-
žitosti Dne matek. Letos jsme se důkladněji 
než v jiných letech věnovali environmentální 
výchově – prostřednictvím zástupců společ-
nosti Lesy Praha jsme se dozvěděli mnoho 
nového o včelách a také jsme v jednotlivých 
třídách pozorovali jeden ze zázraků příro-
dy – proměnu housenky v motýla. Zaměřili 
jsme se také na logopedickou prevenci pod 
vedením paní ředitelky Matouškové. Rodi-
če mohli dále využít možnosti nechat dětem 
provést kontrolní foniatrické vyšetření a oční 

depistáž, a to přímo ve školce. Rodiče proje-
vili o to velký zájem.

Ani tři třídy nestačí
Přestože je nyní naše školka už trojtřídní, při 
posledním zápise, který proběhl v dubnu, se 
ukázalo, že ani to nestačí. o 24 uvolněných 
míst projevilo prostřednictvím svých rodičů 
zájem 63 dětí, a tak jsme opět museli rozesílat 
spoustu zamítavých rozhodnutí. 

letní provoz

v době letních prázdnin bude školka v pro-
vozu první dva týdny (tj. v pracovních dnech 
do 12. 7. 2013), poté se uzavře a své brány 
dětem otevře v pondělí 2. září 2013.
Za celý kolektiv mateřské školy vám přejeme 
příjemné prožití letních prázdnin a spoustu 
krásných zážitků a našim budoucím školá-
kům navíc hodně úspěchů v jejich další ži-
votní etapě. 

Text: MiRka šMeJkaLová;
foto: kateřina Svobodová
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kDYŽ MátE CHUť VYRAZit ZA kUltUROU... 
JARnÍ klAVÍRnÍ 

ŽákOVSkÝ kOnCERt
Již potřetí se obřadní síň zámku zaplnila mla-
dými pianisty, kteří trénují své šikovné prsty 
na klaviatuře pod vedením paní profesorky 
Jarmily Mikotové. každý z koncertů je jiný 
a  tentokrát to byla změna opravdu velká. 
kromě klasického repertoáru zazněly me-
lodie známé z  večerníčků, pohádek, filmů 
i muzikálů a také například skladby osvo-
bozeného divadla. 

Stejně jako v prosinci zajímavě doplnila atmo-
sféru i obrazová kulisa. Zásluhou pana Mina-
říka byl prostřednictvím malé kamery promí-
tán obraz klaviatury (a tedy i rukou klavíristů) 
na zeď obřadní síně, a tak diváci nejen slyšeli, 
ale i viděli. v adventním čase plánujeme další 
koncert a určitě se bude zase na co těšit.

Text: HaNa HRaDiLová; 
foto: karel šmejkal

ZáJEZD DO DiVADlA
Představení divadla kalich ZLoČiN v Po-
SáZavSkéM PaciFiku, které jsme shlédli 

na jaře, mělo takový úspěch, že jsme se na něj 
v červnu vydali znova. Spojení pražského sou-
boru s mladoboleslavským bylo velmi šťast-
nou volbou a výborně by nás pobavilo, i kdyby 
se nehrálo téměř přímo o Pikovicích.

Na pátek 13. září 2013 máme vstupenky s 50% 
slevou do divadla Ypsilon – Muž na větvi aneb 
Slavnost na horách.
všechny podrobnosti budou koncem srpna 
uvedeny na obecních vývěskách a webu.

Text: JaNa cHaDiMová

bUk nA ČERVEné HOřE
náš nejbližší velký buk roste solitérně v levobřežních lesích Vltavy. Při zele-
né turistické cestě ze štěchovic do Slap se s ním setkáme na vrcholu stoupání 
několik set metrů před bývalou výletní restaurací na vyhlídce (dnes školicí 
středisko). 
v Turistické mapě kČT č. 40 „Benešovsko 
a dolní Posázaví“ je zakreslen v sektoru B1 
a je přímým jižním směrem vzdálen od Hra-
dištka jen 4 km – po cestách však dvojnáso-
bek. Nemá sice ještě rozměry na vyhlášení 
za památný, ale je to souměrný statný strom 
s obvodem 321 cm (největší naše památné 
buky dosahují obvodu kmene asi 600 cm).

buk jako záruka lásky

Buk lesní je naše původní dřevina, pro okra-
su se zejména v parcích často vysazuje jeho 
červenolistý kultivar, z jehož semen se však 
z 95 % vracejí semenáčky do původní zelené 
barvy. kmeny mají stříbřitě šedou hladkou 
kůru, která svádí k  vyrývání písmen, což 
lidé činili odedávna – a  odtud i  slovanské 
označení pro písmeno: bukva (nebo v něm-
čině „der Buchstabe“ od  die Buche=buk). 
vyrývaná srdíčka s monogramem měla být 
zárukou věčné lásky – bukům však není 
dána dlouhověkost jako dubům a  lípám; 
z  dřevařského a  lesnického hlediska zhru-

ba po 120 letech věku zcela ztrácí hodnotu 
a hodí se jen jako palivo – ze středu kmene 
zbělá a křehne, „křenčí“. 

Využití dřeva

významné je využití bukového dřeva pro 
výrobu ohýbaného nábytku: po  napaření 
dřevěného hranolku sytou párou se provádí 
ruční ohyb opěradlové části nejznámějších 
židlí na světě; parním způsobem se ohýbají 
i sedadla. Testy na pevnost a životnost tohoto 
nábytku prokázaly, že jsou vhodné pro pou-
žití na frekventovaných veřejných místech, 
jako jsou i noční kluby a kasina. Dřevo buku 
má však i další jedinečnou vlastnost – je bez 
chuti a vůně. a tak se velmi malý podíl bu-
kového dřeva zpracuje na špachtle k teflo-
novým pánvím nebo „dřívka“ k mraženým 
výrobkům. (Například z  dubových sudů 
přijímá víno chuť a získává tím na hodno-
tě, starou technologií „školení“ v dubových 
sudech se vyrábí cenné víno „bariq“, bohaté 
a plné chuti.) Značný podíl bukového dřeva 

se využije na výrobu dřevěného uhlí a paliva. 
v  lesních porostech jsou buky cenné opa-
dem listí, které obohacuje půdu; proti vývra-
tům bořivými větry či sněhem jsou rozhodně 
mnohem odolnější než hojnější smrk.

Text a foto: eDiTa FikeRová

Hudební festival nA POČESt EVY OlMEROVé PikOViCE 2013
Jak už jsme vás v minulém Zpravodaji informova-
li, připravujeme festival věnovaný Evě Olmerové. 
Pokud nám to počasí dovolí, proběhne 10. 8. 2013 
v pikovickém kempu, tedy v den výročí úmrtí této 
mimořádné zpěvačky, které se shodou různých 
okolností nedostalo uznání za jejího života. 
Účinkující stále domlouváme, ale určitě zazní jazz, count-
ry a samozřejmě písně evy olmerové. Zavzpomínat přije- 
dou ty nejpovolanější osoby – Jaroslav kříženecký, autor 
knihy „eva olmerová“, a její přítelkyně eva Střížovská.
Již nyní bychom chtěli poděkovat místní radnici a Sboru 
dobrovolných hasičů Hradištko, jejichž zástupci nám vy-
šli vstříc. Díky tomu bude vstup na festival zdarma! Těšíme se na vás. 

KONTaKT Na OrgaNizáTOry: 
Martin arden (tel. 728 368 831) a Ludmila Kučerová: (tel. 605 785 024), 
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FOtbAlOVá SEZOnA 2012/2013
Stejně jako každý rok je i letos červen měsícem rekapitulace fotbalové sezony. 
Podle výsledků by se dalo říct, že jsme prožili průměrnou sezónu. V soutěžích 
mládeže je však důležitější udržet zájem kluků, a to se dařilo. Až na pár jarních 
zápasů dorostu jsme neměli problémy se sestavami ani s účastí na trénincích.

a-tým hrál výborně na podzim, doma neztratil ani jediný bod a útočil na přední místa ta-
bulky, na jaře nám ale vypadli ze sestavy někteří hráči, první čtyři kola soutěže jsme kvůli 
sněhu museli odložit, dohrávala se po večerech v  týdnu, někteří kluci kvůli práci 
nemohli přijet, tak jsme občas zbytečně prohráli i se slabšími soupeři. ale důležité 
zápasy jsme zvládli a v pohodě udrželi střed tabulky. Pozitivní bylo hlavně to, že se 
do sestavy častěji dostávali naši mladší odchovanci Lukáš Fiala, Matěj klus a Jakub 
Malkovský.

Zapojení dorostenců v b-týmu
Béčko si vzal pod křídla karel švéda, tým se 
postupně buduje a nastavuje si pravidla fun-
gování. Při větším zapojení hráčů a-týmu by 
zřejmě postoupil do vyšší soutěže, ale cílem 
B-týmu je především zapojení dorostenců 
do zápasů mezi dospělými a  také možnost 
udržení u fotbalu hráče, kteří za a-tým už 
hrát nechtějí, ale mají ještě do fotbalu a po-
sezení po zápase chuť.

Dorost posílí žáci
asi nejrizikovější skupinou je dorost, kluci 
většinou dojíždějí do školy, občas to vypadá, 
že je fotbal až tak moc nezajímá, a tak přes-
tože na začátku podzimu bylo hráčů hodně, 
ke  konci byl občas problém odjet v  úplné 
sestavě. Je ale pravda, že problémy vznikly 
hlavně kvůli zraněním, která zabránila hrát 

především Jirkovi Růžičkovi a Luká-
šovi Duškovi. Nakonec se ale pokaž-
dé trenérovi vendovi Haškovi poda-
řilo celou jedenáctku dát dohromady. 
vzhledem k tomu, že tým letos opus-
tí jen Jirka Novotný a naopak přijde 
několik žáků, měli by mít pro příští 
rok noví trenéři Miloš šmíd a Radek 
Malkovský v tomto směru přeci jen 
větší klid. vašek si zaslouží velké poděkování 
za vše, co na Hradištku pro fotbal dělá a jen 
doufáme, že si po letech trénování odpočine 
a  pak se do  přípravy některého z  mužstev 
znovu zapojí.

štěchovická spolupráce žáků

v ročníku 1999 a 2000 (starší žáci) máme 
málo hráčů, tak jsme se domluvili se souse-
dy ze štěchovic na založení společného muž-

stva, kde naši kluci budou doplňovat hráče 
štěchovic a případně mohou hrát i za náš do-
rost. Naopak v ročníku 2001-2 máme poměr-
ně slušnou základnu šikovných fotbalistů, tak 
jsme se rozhodli založit tým mladších žáků, 
který nám pro změnu ve  společném týmu 
budou doplňovat stejně staří kluci ze štěcho-

vic. Doufáme, že budou tyto týmy dobře fun-
govat a pomohou tak oběma našim klubům 
v další užší spolupráci. Přeci jen by mělo být 
pro kluky lepší hrát se stejně starými soupe-
ři, na druhou stranu nemáme s fungováním 
společných mužstev zatím žádné zkušenosti.

Obměna dětí v přípravce

Starší a mladší přípravku čeká velká obměna, 
protože silné ročníky 2002, resp. 2004 od-
chází do vyšší kategorie, tak se tíha zápasů 
přesune na nové hráče, bude to pro ně dobrá 
příležitost dále se zlepšovat. u týmů zůstávají 
Standa varcaba, Roman Martinkovský, Ton-
da Buňata a Pavla švábová, velmi důležitá je 
ale součinnost rodičů jak při účasti na tré-
nincích, tak při dojíždění na zápasy. To ale 
platí u všech mládežnických mužstev. 
Další informace můžete sledovat na našem 
webu:
http://www.hradistko-fotbal.estranky.cz/

Text a foto: LaDiSLav voNDRášek

Přehled umístění našich mužstev:

Mužstvo Místo 
v tabulce

Počet 
zápasů

Počet 
výher/remíz/proher Skóre Počet 

bodů
a-tým 9. 30 (15) 12 (3)/ 4 (3)/ 14 (9) 52:60 (17:38) 40 (12)
B-tým 3. 20 (10) 12 (6)/ 3 (1)/ 5 (3) 96:32 (58:17) 39 (19)
Dorost 7. 20 (10) 8 (3)/ 2 (1)/ 10 (6) 63:67 (29:45) 26 (10)
Žáci 5. 18 (10) 10 (5)/ 2 (1)/ 8 (4) 35:47 (17:23) 32 (16)
St. přípravka 4. 16 (8) 11 (6)/ 0 (0)/ 5 (2) 160:52 (70:25) 33 (18)
Ml. přípravka 2. 45 (25) 28 (13)/ 3 (2)/ 14 (10) 115:51 (54:33) 87 (41)

Pozn.: v závorce jsou uvedeny výsledky jarní části soutěže.

PRVnÍ ZáVODY V ROkEnROlU
Před pár lety přišla Martina Marková s nápadem rozjet na Hradištku kroužek 
gymnastiky a rokenrolu. V sobotu 18. května letošního roku se naše dva taneč-
ní páry zúčastnily první taneční soutěže, která se konala v Jihlavě. 
Nelča Bringlerová s  vojtou Hušbauerem 
a kristýna vondrášková s Davidem Zdeň-
kem zvládli svá vystoupení bravurně, pro 
nás byli jednoznačnými vítězi, i když kritic-
ká trenérka Martina viděla několik chybiček. 
u rozhodčích nakonec taky převládl názor, 
že si přeci vítězství nemohou odnést borci ze 
zatím rokenrolově neznámé vesničky, a tituly 
„věnovali“ tanečníkům z větších a známěj-
ších tanečních spolků. 
Hned za týden se konaly další závody, ten-
tokrát v tělocvičně Sokola Pražského v Žit-
né ulici. viděli jsme spoustu tanečních párů 

i formací, každý z našich párů měl dvě vy-
stoupení a tentokrát byla spokojená i Mar-
tina. Nela, vojta, Týna a David nám udělali 
radost, bylo se na co koukat a nikdo ani ne-
poznal, že to pro ně byla soutěžní premiéra, 
vystupovali naprosto suverénně. To ostatně 
mohli posoudit i diváci na hradištské pouti, 
kde naši tanečníci také vystoupili se svými 
sestavami v rámci odpoledního programu. 
Těšíme se na další akce a postupně i nové 
taneční dvojice z Hradištka. 

Text a foto: 
LaDiSLav voNDRášek
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JAk PRObÍHAl UPlYnUlÝ PŮlROk 
U SDH HRADištkO
Rád bych vám v následujících řádcích přiblížil činnost Sboru dobrovolných ha-
sičů Hradištko za posledních několik měsíců. Co se nám podařilo a co méně. 
Z čeho máme radost a co nás naopak trápí. A jaké máme plány do budoucna.

Protože v minulém vydání Zpravodaje nebylo 
o akcích SDH nic napsáno, začal bych od začát-
ku roku. v lednu jsme pořádali tradiční hasič-
ský ples. i přes to, že jsme přípravám věnovali 
stejné úsilí jako každý rok, nebyla účast podle 
našeho očekávání. Jestli za malý počet hostů 
mohlo mrazivé počasí, se již nedozvíme, ale 
budeme doufat, že příští rok bude účast vyšší. 

Masopust a zabijačka

Začátkem února jsme pomáhali s  organi-
zací masopustního průvodu. Průvod prošel 
částí obce s několika zastávkami na posílení 
v podobě koláčků a„štamprdliček“. Za do-
provodu hudby došel průvod na hasičárnu, 
kde bylo připraveno zabijačkové pohoštění. 
v  klubovně pak hrála kapela k  poslechu 
i tanci až do pozdního večera.

Čarodějnice až do rána

Další akcí bylo pálení čarodějnic. i  díky 
na letošní rok poměrně hezkému počasí při-
šlo mnoho návštěvníků. Bohužel se nám le-
tos nepodařilo připravit soutěže pro děti a to 
bylo pro ně i pro jejich rodiče zklamáním. 
Příští rok se budeme snažit nějaké soutěže 
opět připravit. Jinak byly čarodějnice veli-
ce povedené a poslední hosté odcházeli až 
v brzkých ranních hodinách.
8. května jsme se jako každý rok zúčastnili 
pietního aktu u pomníku k uctění památky 
obětí druhé světové války.

návštěva hasičů z belgie

Jednou z nejdůležitějších akcí letošního roku 
byla návštěva hasičů ze spřáteleného belgické-
ho essenu, která proběhla ve dnech 17. – 20. 
května. Pro našich sedm belgických kamará-
dů jsme připravili bohatý program. Po pří-
jezdu na Hradištko jsme byli všichni pozváni 

na obecní úřad, kde se nám a především na-
šim kolegům dostalo vřelého přijetí starostou 
Hradištka panem antonínem Mertou. Po sr-
dečných pozdravech a po předání darů jsme 
se všichni sešli u slavnostního oběda a poté 
odjeli do Prahy. Zde jsme navštívili hasičskou 
stanici ve  Strašnicích, prohlédli si pivovar 
na Smíchově a poté prošli večerní Prahou. 

Program pro přátele z Essenu

v  sobotu jsme byli v  hasičském muzeu 
ve Zbirohu, v chrustenické šachtě a ve Sva-
tém Janu pod Skalou. Nedělní dopoledne 
naši hosté strávili procházkou po  naučné 
stezce vystěhované Hradištko, kterou nás 
prováděla poutavým výkladem Lucie Haš-
ková. odpoledne jsme navštívili štěchovic-
kou přehradu a díky ochotě dobrovolných 
hasičů ze štěchovic se projeli na motorovém 
člunu po „Svatojánských proudech“. Myslím, 

že naši belgičtí přátelé odjížděli spokojeni, 
a jsem přesvědčen, že byla opět o něco více 
prohloubena spolupráce a  přátelství mezi 
essenem a Hradištkem. 
SDH Hradištko se také společně s obecním 
úřadem podílelo na přípravě a organizování 

„Hradištské pouti“ včetně večerní pouťové 
zábavy. 

Práce zásahové jednotky

Nyní bych se rád zmínil o práci naší zásahové 
jednotky. Za poslední půlrok jsme měli jen 
dva výjezdy. v  prvním případě se jednalo 
o požár chaty v lese u silnice na krňany, a to 
20. ledna v noci za poměrně silného mrazu. 
Malá chatka byla při našem příjezdu již celá 
v plamenech. Naštěstí se nepotvrdilo, že by 
uvnitř mohl někdo přespávat. Po přibližně 
dvou hodinách bylo vše uhašeno a  my se 
mohli vrátit do svých domovů. Druhý pří-
pad byla pomoc záchranné službě a jednot-
ce HZS Jílové při transportu zraněné osoby 
ve špatně přístupném terénu. Zraněná osoba 
se nacházela ve svahu nad chatou na soutoku. 

Činnost v době povodní

Pouhé dva zásahy za pět měsíců sice vypada-
jí, že vlastně toho dobrovolní hasiči nemají 
zase tak moc na práci. ale u hasičů nikdy 
nevíte, co nastane a kdy se takzvaně nezasta-
víte. a to přišlo s povodněmi. celá zásahová 
jednotka byla po několik dní v pohotovosti 
a zasahovala u mnoha případů. Především 
se jednalo o čerpání, ale také o pomoc při 
evakuaci, kácení padajících stromů podemle-
tých vodou a mnohé další. o počtu zásahů se 
dočtete v tématu tohoto čísla. 
Mimo tyto zásahy se podílí jednotka hasičů 
také na činnostech spojených s chodem obce. 
Jako příklad bych uvedl asistence u pálení 
starého dřeva, splachování obecní komuni-
kace, kácení stromů apod.
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{ SpOLky }

Praktický výcvik
kromě pravidelných školení jsme i letos pro-
vedli několik praktických výcviků. Na  těch 
jsme si vyzkoušeli třeba zásah v dýchací tech-
nice, při němž jsme úplné zakouření schodi-
ště, a tím pádem nulovou viditelnost, simu-
lovali zakrytím zorníků ochranných masek. 
Takto jsme museli vystoupat až do druhého 
patra budovy obecního úřadu jako při skuteč-
ném požáru. Dále také, mimo jiné, nacviču-
jeme zásahy u dopravních nehod především 
s vyproštěním osob z havarovaných vozidel.
Dalším výcvikem byla pro nás i  květnová 
ukázka pro naši základní školu a předškolá-
ky. Děti se mohly na vlastní oči přesvědčit, 
jak namáhavá a složitá je práce hasičů u do-
pravní nehody. Druhá část ukázky vzbudila 
u dětí ještě větší nadšení, neboť mohly vidět, 
jak rychle takový osobní automobil dokáže 
shořet a jak probíhá jeho hašení.

Problém se zastaralou technikou
Nyní bych se rád v krátkosti zmínil o tom co, 
dobrovolné hasiče na Hradištku trápí. Přede-

vším je to zastaralá technika. všichni členo-
vé nejen zásahové jednotky se ve svém volnu 
snaží tuto techniku udržet v co možná nej-
lepším a hlavně funkčním stavu. Přes spousty 
hodin strávených v hasičárně je to však nikdy 
nekončící boj s větrnými mlýny. Nepodaři-
lo se nám například vlastními silami opravit 
hasičské čerpadlo na výjezdovém Mercedesu 
(vozidlo je z roku 1981!), a proto bude muset 

podstoupit finančně náročnou opravu. Naším 
velkým přáním je pořízení nové cisternové 
automobilové stříkačky (caS), která by na-
hradila dosluhující caS 16 Mercedes-Benz. 
ale to je v současné době zatím spíše přání 
z říše snů. Proto se snažíme vozidla a vyba-
vení nejen opravovat, ale stále vylepšovat tak, 
aby byla co nejlépe připravena na případnou 
záchranu životů a majetku nás všech, kteří 
v katastru obce a v jeho okolí žijeme.

Přidejte se k nám
Rádi bychom přivítali v řadách naší zásahové 
jednotky nové mladé členy, kteří budou mít 
zájem o práci u dobrovolných hasičů. o práci 
někdy možná nevděčnou, ale pro všechny veli-
ce důležitou. a v případě úspěšně zvládnutého 
zásahu okořeněnou pocitem zadostiučinění, 
který se dá jen velmi těžko popsat. Případní 
zájemci mě mohou kontaktovat na mailové 
adrese. 

 Text: Jiří FeReNcei;
foto: Milan Burian

MYSliVECké SDRUŽEnÍ MEDnÍk SlAVÍ „50“
„Vlastní práce MS Medník se započala slavnostní výroční schůzí, která se ko-
nala 13. ledna 1963 v restauraci „U tůmů“, za účasti členů MS a hostů: (MnV 
s. Čapek, nF s. Peřina, JZD s. branný). byl zveřejněn návrh nového výboru MS 
a po hlasování, které vedl předseda s. Marek, byl návrh jednomyslně přijat.“
Právě jste se přenesli do minulosti a zpro-
středkovaně jste se stali svědky založení MS 
Medník Hradištko. Jsem přesvědčen, že kdy-
by se některý ze zakládajících členů tohoto 
výročí dožil, neodpustil by nám, kdybychom 
50 let trvání, řádně a se vší parádou neoslavi-
li. ostatně, neodpustili bychom si to ani my, 
stávající členové.

Oslavy pro děti i dospělé

Dovoluji si vás tímto pozvat na oslavu abra-
hámovin MS Medník, která se bude konat 
v sobotu 7. září 2013 v blízkém okolí my-
slivecké chaty. odpolední program v  pro-
středí lesa v blízkosti chaty MS bude věno-
vaný hlavně dětem. Zároveň bude na pódiu 
probíhat doprovodný program nejen pro 
dospělé. vy, kdo jste se zúčastnili „Myslivec-
kého dne“ v rámci oslav 700 let Hradištka, 
už máte představu, jak odpoledne bude pro-

bíhat. Tentokrát toho však bude 
mnohem více. co si ale určitě 
nenechte ujít, je večerní zábava 
„pod hvězdami“, kterou oslava 
vyvrcholí. 

Přijďte ochutnat zvěřinu

Jistě vás zlákáme na  grilova-
ného divočáka či na  zvěřinové 
speciality, připravené partou 
kuchařů z Hotelu annín, který 
mimochodem zvítězil v soutěži 
Hotel roku, v kategorii „wellness 
and spa“, a stal se hotelem roku 
v  Plzeňském kraji, v  kategorii 
„čtyřhvězdičkový hotel“ za  rok 
2013. Skvělé občerstvení za lido-
vé ceny pro vás bude připraveno 
v průběhu celé akce. Samozřej-
mě se můžete těšit na hodnotnou 

tombolu a skvělou kapelu. Těšíme se na vás 
a doufáme, že si oslavu s námi skvěle užijete!

Text: RuDoLF ZDěNek, 
hospodář MS Medník

V  neděli 12. května upořádali členové Mysliveckého 
sdružení Medník brigádu na úklid lesů, strání a škarp po-
dél cest. Lidé jsou opravdu velmi roztržití, sesbírali jsme 
celkem tři tuny, zcela jistě omylem zapomenutého odpa-
du. Pokud budete příště chtít něco někde zapomenout, 
navštivte raději, možná již nový, sběrný dvůr. 
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{ SpOLEČEnSká kROnIkA, nApSALI jSTE nám }

VÍtánÍ ObČánkŮ
20. dubna 2013

Kristýna Flemrová
Laura Podhaiská

Lada Schröffelová
Patrik Fabián
Adam Pressl

Tomáš Tittlbach

O POSlEDnÍCH VĚCECH ČlOVĚkA
V minulém čísle Zpravodaje se objevil článek s nadpisem Hřbitov v obci, ano 
či ne? tahle myšlenka mě docela zaujala. nadpis článku sliboval, že zastupitel-
stvo vytipuje několik lokalit, budou předloženy studie o možné podobě mís-
ta posledního odpočinku, bude nějak ověřován zájem občanů a že se tedy my 
všichni (vedení obce i občané) budeme moci k celé záležitosti vyjádřit. Ovšem 
chyba lávky, občane! 

O  zřízení hřbitova (jak je patrno z  článku 
a dále ze zápisu z posledního jednání ZO) už je 
rozhodnuto. Teď se jen řeší technikálie – aby to 
nebylo moc blízko, moc daleko, aby voda byla 
v dosahu, aby tam bylo místo pro parkoviště… 
jenže pánové (a mám na mysli ty, kteří zahá-
jili přípravné práce, tedy pana starostu Mertu, 
Ing. Buriánka, T. Hoznourka a M. neužila), 
ona je celá ta věc možná trochu složitější. 
Předně empirická zkušenost s „nemožností“ 
pronajmout hrobové místo ve  Štěchovicích 
nebo v  Davli podle mého názoru k  ověření 
zájmu v  takto citlivém tématu nestačí. My 
starousedlíci budeme přece jen asi usilovat 
o to spočinout na místě, kde odpočívají naši 
předci. Lidé, kteří sem v posledních letech přišli 
(a těch je skutečně dost) budou možná v první 
generaci uvažovat podobně. Píšu možná a asi, 
nejsem si jistá, o to víc by mě názor těchto lidí 
zajímal. 
Argument, že hřbitovy ve Štěchovicích a v Da-
vli jsou pro starší občany daleko, také neobstojí. 
Vždyť vybudování nového hřbitova nezname-
ná, že nepřestaneme navštěvovat „své“ hroby! 
Vzhledem k  emoční náročnosti případného 
vyzvednutí ostatků (nebo uren) nelze se stěho-
váním nebožtíků počítat. nemluvě o admini-
strativní složitosti a cenové náročnosti tohoto 
kroku. navíc návštěva hřbitova ve Štěchovi-
cích se často děje ve spojení s účastí na mši. 
naopak zamýšlená smuteční síň na  novém 
hřbitově by se snadno mohla v budoucnu stát 
prázdným prostorem, neboť ze statistickým 
údajů vyplývá, že v  současné době se v Če-
chách téměř 70 % pohřbů dělá bez obřadu. 
(S tím se však osobně neidentifikuji. naopak 
podle mého názoru je důstojný smuteční obřad 
potřebný především pro pozůstalé). 
I přes uvedené argumenty si myslím, že vybu-
dování vlastního hřbitova není vůbec špatný 
nápad. Podotýkám: na rozdíl od mnoha lidí, 

se kterými jsem o tomto tématu v uplynulých 
týdnech mluvila. Slyšela jsem názor, že je ne-
božtíkovi jedno, kam ho uloží. nebožtíkovi 
snad, ale co pozůstalí? Hřbitov je místem kam 
se vážou naše vzpomínky na blízké i na těžké 
chvíle, kdy jsme se s nimi loučili. Hřbitov je 
jedním z míst, přes které zapouštíme kořeny. 
Možná, že tohle je důležité pro ty, kteří sem 
nově do obce přicházejí: aby zde hledali a na-
cházeli domov, nikoliv jen noclehárnu. 
na druhou stranu dodávám: je potřeba o té 
věci diskutovat a nechat nás občany, abychom 
se ke konkrétním návrhům vyjádřili. Za veřej-
nou diskusi nelze považovat diskusi na konci 
veřejného jednání zastupitelstva. Hřbitov není 
kanalizace nebo vodovod. To není služba ob-
čanům. Hřbitov je místo svým způsobem ne-
dotknutelné, nepřemístitelné, místo, které má 
(nebo by mělo mít) svůj genius loci. Bude ta-
kový i nový hřbitov na Hradištku?
Úcta k mrtvým je svého druhu vizitkou kul-
turní vyspělosti národa a o ní vypovídají rov-
něž naše hřbitovy. Dost možná, že bychom 
úctu k zesnulým mohli začít prokazovat v naší 
obci tím, že smuteční oznámení bude možné 
vyvěsit jinam než na reklamní plochu hned 
vedle plakátu na travesti show a prodej kuřic. 

A dost možná, že místo avizované smuteční 
síně by stálo za  to uvažovat o  vybudování 
ekumenického prostoru v širším smyslu slova. 
jako podpora tolik potřebné duchovní obnovy 
společnosti mi to přijde užitečnější. Přitom ne-
musí jít rozsahem o nic většího než je budoucí 
zamýšlená smuteční síň. 
jaký je Váš názor? Pokud máte chuť se k téma-
tu hřbitova vyjádřit, napište na 

hrbitovhradistko@seznam.cz.
Možná vznikne zajímavá diskuse, která se 
bude moci objevit v příštím čísle Zpravodaje. 

 MiRka FLeMRová 

Spolek VLTAVAN pro ŠTĚCHOVICE a okolí
vás srdečně zve na

OSLAVY 115 LET TRVÁNÍ SPOLKU
V SOBOTU 17. srpna 2013

Za účasti bratrských vltavanských spolků z Purkarce, Davle a Prahy.
Oslavy se konají pod záštitou Obecního zastupitelstva ve ŠTĚCHOVICÍCH a HRADIŠTKU.

DOPOLEDNÍ PROGRAM:
 6.30 sraz členů Vltavanu Štěchovice u klubovny a vztyčení vlajek
 7.00 budíček a vztyčení státní vlajky u štěchovického mostu
 8.30 – 9.30 vítání hostů u klubovny Vltavanu Štěchovice
 10.00 – 11.30 slavnostní schůze na počst 115. Výročí založení spolku Vltavanu  
  pro Štěchovice a okolí v restauraci Na Peškově
 11.30 – 13.30 oběd

ODPOLEDNÍ PROGRAM:
 13.30 – 14.00 řadění průvodu
 14.00 – 15.00 slavnostní průvod Štěchovicemi a Brunšovem spojený
  s položením věnců u pomníků
 15.00 vltavanská zábava
 18.00 taneční zábava
 Hraje MIX 5, vstupné 50 Kč
PO CELÝ DEN VÁS BUDOU NA SLAVNOSTI PROVÁZET HUDBY BRATRSKÝCH SPOLKŮ

OBČERSTVENÍ, TOMBOLA
Celodenní vstupenka 100 Kč včetně večerní zábavy



ceNík iNZerce Ve ZPraVodaJi

A
1/1 strany 

190 x 277 mm

B
1/2 strany 

190 x 136 mm

C
1/4 strany
92,5 x 136 

mm

D
1/8 strany

92,5 x 65,5 mm

E
jeden 

sloupec

Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 1 200 výtisků a je zdarma 
distribuován do každé domácnosti. Zpravodaj podporuje pod- 
nikatelské aktivity subjektů působících v naší obci a jejich in- 
zerci a oznámení zveřejňuje formou bezplatné služby (max. 
25 % strany A4). Přednostně je umísťována placená inzerce. 
Inzeráty zasílejte na adresu 

redakce@hradistko.cz 
ve formátu txt, rtf, doc, tif, psd, ai, 
cdr, jpg (v případě jpg bez předcho- 
zích zásahů do obrázku), v případě 
hotových inzerátů ve formátu pdf  
(tisková kvalita, nejlépe PDF/x-1a), 
a to vždy do konce měsíce předchá- 
zejícího vydání Zpravodaje (tj. do  
konce února, května, srpna a listo- 
padu).
Plošná inzerce (ceny bez DPH):

a) celá stránka A4 2 000 Kč
b) 1/2 stránky A4 1 500 Kč
c) 1/4 stránky A4 1 000 Kč
d) 1/8 stránky A4 500 Kč
e) jednosloupcový inzerát 200 Kč
f) řádková inzerce 
jeden řádek – tučné písmo 25 Kč
další řádek – obyčejné písmo 20 Kč
(jeden řádek = 40 znaků)

Rozměry inzerátů:
a) celá stránka A4 190 x 277 mm
b) 1/2 stránky A4 190 x 136 mm
c) 1/4 stránky A4 92,5 x 136 mm
d) 1/8 stránky A4 92,5 x 65,5 mm
e) jednosloupcový inzerát š. 57 mm

Nabízím večerní, popř. víkendové hlídání 
dětí od září 2013. Tel. 606 488 896.

Tereza Vondrášková

Oprava 
zahradní techniky 
ProVáDím běžNé opravy 

zahradní 
techniky 
sekačky  traktory

kultivátory  motorové pily
Vše co se týká zahradnického nářadí 

Na adrese Pikovice, Dlážděná 67 
Více na www.oprava.717.cz 

Tel.: 723 905 614

  proti tenisovým kurtům u autobusové zastávky směr Pikovice

      Na ZaČátkU ZáŘí 2013  (datum najdete včas na vývěskách)

NabíZíMe:
 dárkové kytice, svatební servis

sezonní dekorace: jarní, velikonoční, podzimní, vánoční  
 vazba dušičková, smuteční, adventní, vánoční 
 trvalky, okrasné rostliny, ovocné stromky, skalničky
 bylinky, sadba    
 substráty 
 květináče, zahradnické potřeby
 semena, hnojiva

otvíráme pro vás nové 
ZAHRADNICTVÍ 
v HRADIŠTKU

dana dobešová 
tel.: 604 777 054

www.zahradnictvidobeska.cz
f.b.: zahradnictví dobeška



pořádá pod záštitou starosty obce Hradištko pana antonína Merty

v sobotu 3. srpna 2013
3. ročník turistického pochodu a setkání trempů

kudy chodili trempové 
aneb sejdeme se v pikovicích

Start:  Pikovice, most  6:00 – 11:00 hod.
Cíl:  Pikovice, kemp 10:00 – 20:00 hod.
Trasy: 12 km  (Pikovice – Davle – Oborská lávka – Pikovice)
            17 km  (Pikovice – Davle – Oborská lávka – Bohuliby – Pikovice)   
            25 km  (Pikovice – Davle – Jílové – Luka pod Medníkem – Pikovice)
            33 km  (Pikovice – Davle – Jílové – Kamenný Přívoz – Pikovice)
            42 km  (Pikovice – Davle – Jílové – Kamenný Přívoz – Netvořice –  
  Třebsín – Pikovice)
            50 km (Pikovice – Davle – Jílové – Kamenný Přívoz – Netvořice – 
  Třebenice – Štěchovice – Pikovice)

Startovné: děti 15 Kč, ostatní 30 Kč
Doprava: bus ze Smíchovského nádraží, vlak z Hlavního nádraží (zastávka petrov u prahy)
odměna: pamětní list, dřevěná pamětní placka, razítka. 
V cíli je možné zakoupit triko pochodu, samolepku pochodu, jiné suvenýry. 

Ubytování: možnost ve vlastním stanu a spacáku přímo v pikovickém kempu
Zavazadla: zavřená a označená pohlídáme
občerstvení: vlastní a restaurace na trase, v cíli zajištěno občerstvení s hudbou
mapy: edice KČT č. 40 – Benešovsko a Horní Posázaví
Kontakt na pořadatele: Václav Nohejl, 773 109 756, vaclav.nohejl@seznam.cz

www.trilobitbarrandov.eu               e-mail: info@trilobitbarrandov.eu
Naši partNeři: 
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