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Nová ředitelka MŠ se představuje
Brunšov a Rajchardov – nové části obce



Na konci září navštívili naši obec zástupci Českého červeného 
kříže, aby předali finanční pomoc našim spoluobčanům posti-
ženým červnovými povodněmi.

 

 Ve čtvrtek 24. října se uskutečnila oblíbená akce místních ško-
láků a jejich rodičů – dýňobraní. O dalších aktivitách základní 
školy se dočtete na str. 12.

Na sobotu 2. listopadu připravili hradištští hasiči pro místní děti 
odpoledne plné her spojené s lampionovým průvodem. Vyda-
řený večer zakončil velkolepý ohňostroj.

Zcela zaplněná obřadní síň patřila v sobotu 30. listopadu le-
tošním jubilantům, kteří využili pozvání na přátelské posezení 
a milé popovídání. Více na str. 15.

V sobotu 5. října se v obřadní síni sešel vyrovnaný počet pěti 
holčiček a pěti kluků, které členky SPOZ slavnostně přivítaly 
mezi naše občany. Jména dětí naleznete na str. 15.

V pátek 1. listopadu byl slavnostně otevřen nový sběrný dvůr 
na Brunšově, který nahradil sběrné místo v centru obce. Více  
o jeho provozu a otevírací době se dočtete na str. 5.

Ve středu 20. listopadu ožil hradištský zámek strašidelnými by-
tostmi. Malí návštěvníci knihovny se po ztemnělých chodbách 
vypravili složit zkoušku odvahy. Více na str. 14.

Ve čtvrtek 5. prosince navštívil Pikovice Mikuláš. O přípravách 
a průběhu mikulášské nadílky, která má už třicetiletou tradici, 
se dočtete na str. 18.
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{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
možná vás zaskočila 
nevánoční a neadventní 
fotka na titulní straně, 
ale přitom jde o jeden 
z typických obrázků 
Hradištka. 
Šlechtění skotu má v naší 
obci téměř padesátiletou 
tradici. Díky založení 
Státních plemenářských 
podniků v roce 1965 
se Hradištko stalo mezi 
chovateli hovězího 
dobytka pojmem. 
Dnes v areálu chovatelů 
najdeme čtyři firmy 
zaměřující svoji činnost 
na chov, šlechtění nebo 
evidenci skotu. 
V tématu čísla se tedy 
představují jednotlivé 
plemenářské firmy 
a svazy, které 
na Hradištku působí.
Pokud vám přece jen
bude chybět vánoční 
téma, můžete si přečíst 
příspěvky o různém pojetí 
oslav příchodu adventního 
času. Možná, kdyby mohl 
do diskuse promluvit sám 
Advent, řekl by: slavte si 
mě, jak uznáte za vhodné, 
jen se kvůli mně 
nehádejte.“

Za celou redakci 
Zpravodaje vám přeji 
Vánoce plné klidu  
a pohody a v novém roce 
pevné zdraví.

LUCIE HAŠKOVÁ

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

 Dokončení na straně 2

Uhodnete, jaký kopec a řeka jsou za- 
chyceny na fotografii? Správnou odpo-
věď nám zašlete na redakce@hradist-
ko.cz nebo písemně na adresu Obecní 
úřad Hradištko, redakce Zpravodaje, 
Zámek 1, 252 09  Hradištko, a to nej-
později 

do 28. února 2014. 
Nezapomeňte připsat své jméno a kon- 
takt. Výherce obdrží novou knihu o na- 
šem kraji „Zmizelé Čechy – Posázaví 
od V. Kucrové. 
V minulém čísle byla na fotografii uli-
ce Pikovická. Výherkyní se stala MI-
LENA JANČÁRKOVÁ. 

GRATULUJEME.

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 21. října
Zastupitelstvo obce revokuje:

 Usnesení č. 3/2013 ze dne 24. 6. 2013 bod I., který 
zní: Zastupitelstvo obce schvaluje bod 1. Dle usta-
novení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), účetní uzávěrku 
roku 2012 včetně výsledku hospodaření za rok 
2012 bez výhrad následně v bodu II. 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Výsledek hospodaření obce Hradištko za rok 2012 
bez výhrad.  

 Závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad v sou-
ladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích.

 Účetní závěrku hospodaření obce Hradištko za 
rok 2012 dle účetních výkazů k rozvahovému dni 
31. 12. 2012, rozvahy, výkazu zisku a ztráty a zpráv 
z veřejnoprávních kontrol.

 Účetní závěrku hospodaření Základní školy Hra-
dištko za rok 2012 a HV ve výši 229,88 Kč přidě-
luje do RF.

 Účetní závěrku hospodaření MŠ Hradištko za rok 
2012 a HV ve výši 348,15 Kč přiděluje do RF. 

 Rozpočtovou změnu č. 4/2013. Očekávané příjmy 
jsou ve výši 5 334 000 Kč s tím, že celkové plánova-
né příjmy po rozpočtových změnách jsou ve výši 
33 569 000 Kč. Změna ve výdajích činí částku ve 
výši 5 906 000Kč, celkové plánované výdaje jsou 
ve výši 35 356 100 Kč.

 Podání žádostí o dotace pro rok 2014 Středočes-
kého Fondu životního prostředí a zemědělství na 
akci „Hradištko-Pikovice, vodovod II. etapa“.

 Podání žádosti o poskytnutí dotace na Minister-
stvo pro místní rozvoj České republiky na projekt 
„Sanace dešťové kanalizace Hradištko“ a souhlasí  
s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele 
stavby na tento projekt. Výběrové řízení provede  
JUDr. Petr Sršeň – ANALYZ INVEST. Zastupitel-
stvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlou-
vy o dílo s vybraným uchazečem.

Zpravodaj obce Hradištko – zima 2013, čtvrtletník vychází 23. 12. 2013. Vydává obec Hradištko pro obyvatele a rekreanty Hradištka, 
Brunšova a Pikovic, IČ 00241245. Evidence MK ČR E 17527. Náklad 1 200 výtisků – zdarma. Distribuce Česká pošta. Tisk Vamb Štěchovice.
Redakce: Lucie Hašková, Mgr. Hana Hradilová, Ing. Ladislav Vondrášek, Tomáš Hoznourek, Mgr. Jana Chadimová. Grafická úprava: PAPAVER

Kontakt na redakci prostřednictvím obecního úřadu nebo na e-mail: redakce@hradistko.cz. 
V elektronické podobě je Zpravodaj na adrese: www.hradistko.cz. Uzávěrka příštího čísla je 28. února 2014.
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{ Z JEDNÁNÍ ZO }

 Dokončení ze strany 1

 Podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo dopravy Čes-
ké republiky na projekt „Poskytnutí účelové neinvestiční dota-
ce na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013“  
a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele stavby na 
tento projekt. Výběrové řízení provede JUDr. Petr Sršeň-ANALYZ 
INVEST. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace 
od Ministerstva dopravy ČR na odstraňování škod způsobených 
obcí povodněmi v roce 2013 ve výši 2 554 000 Kč, což činí 85 % 
skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Spoluúčast obce činí 
částku ve výši 451 000 Kč.

 Podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo životního 
prostředí České republiky na projekt „Sanace a oprava prameniště 
pitné vody poškozené při povodni v roce 2013“.

 Podání žádosti na Státní fond životního prostředí o poskytnutí do-
tace v rámci výzvy Operačního programu životního prostředí na 
projekt „Dovybavení sběrného dvora Hradištko“.

 Na základě písemné žádosti paní Ivety Pokorné a doporučení zdra-
votně sociální komise, zastupitelstvo obce schvaluje finanční pří-
spěvek ve výši 2 500 Kč na nákup uhlí.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 Zřízení nových částí obce Brunšov (k.ú. Hradištko pod Mední-
kem), Rajchardov (k.ú. Hradištko pod Medníkem) v souladu s § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písmeno r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 Informaci starosty obce pana Antonína Merty o kontrole Zápisu 
a Usnesení č. 04/2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce ze 
dne 11. 9. 2013.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 21. října

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Rozpočtovou změnu č. 05/2013. Příjmy 

se touto rozpočtovou změnou navyšují 
o 585 000 Kč s tím, že celkové plánované 
příjmy po  rozpočtových změnách jsou 
ve výši 34 244 000 Kč. Výdaje se touto roz-
počtovou změnou navyšují o 549 000 Kč 
s  tím, že celkové plánované příjmy 
po  rozpočtových změnách jsou ve  výši 
35 905 000 Kč.

 Záměr výkupu pozemku parc.č. 405/41 
orná půda. Pozemek se nachází v místní 
části obce Hradištko.

 Záměr výkupu pozemku parc.č. 474/29 
ostatní plocha, ostatní komunikace. Poze-
mek se nachází v místní části obce Hra-
dištko, Sekanka.

 Záměr směny pozemku s doplatkem parc. 
č. st. 212 a parc.č. 529/2 zahrada, a parc. 
č. 528/1 ostatní plocha, ostatní komunika-
ce. Pozemky se nachází v místní části obce 
Hradištko, Pikovice.

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na pozemcích parc.č. 290/2, 292/3, 
800/6 a PK 803/1 ve vlastnictví obce souvi-
sející se stavbou zařízení elektrizační sou-
stavy kNN. V souladu s ust. § 50a) a § 151n) 
až 151p) zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník v platném znění a ust. § 25 odst. 
4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a výkonu státní správy v ener-
getických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon) v  platném 
znění, byla společností ČEZ Distribuce, 
a.s. předložena Smlouva o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-6013461/01 mezi obcí 
Hradištko a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8. Právo 
odpovídající věcnému břemeni se zřizuje 

za  úplatu. Jednorázová finanční úhrada 
činí částku ve výši 4 598 Kč včetně DPH. 
Pozemek se nachází v  místní části obce 
Hradištko, Brunšov.

 Uzavření Smlouvy o  smlouvě budoucí 
o právu provést stavbu na pozemcích parc. 
č. 529 a 843 zahrada ve vlastnictví obce, 
za  účelem umístění zařízení distribuč-
ní soustavy NN. V souladu s ust. § 50a) 
a § 151n) až 151p) zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník v platném znění a ust. 
25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o pod-
mínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně ně-
kterých zákonů (energetický zákon) v plat-
ném znění, byla společností ČEZ Distri-
buce, a.s. předložena Smlouva o  právu 
provést stavbu č. IV-12-6013667 mezi obcí 
Hradištko a a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8. Právo 
odpovídající věcnému břemeni se zřizuje 
za  úplatu. Jednorázová finanční úhrada 
činí částku ve výši 60 Kč bez DPH za běž-
ný metr dle skutečného rozsahu stavby. 
Pozemek se nachází v  místní části obce 
Hradištko, Pikovice.

 Převod objektu „Pikovická lávka“ jako 
samostatného objektu na LV. Tato stavba 
je sloučena do  parc.č. 859/1, katastrální 
území Hradištko, což je tok řeky Sázavy. 
Z důvodů uvažovaných záměrů souvise-
jících s „Pikovickou lávkou“ byly v archi-
vech dohledány původní listiny související 
s její stavbou včetně kompletní projektové 
dokumentace z roku 1934 a byl vyhotoven 
GP pro zapsání objektu na LV obce. Na zá-
kladě uvedených listin, GP a usnesení za-
stupitelstva obce bude zažádáno o  zápis 
do LV obce Hradištko. Objekt se nachází 
v místní části obce Hradištko, Pikovice.

 Podání žádosti o dotaci na projekt „Hra-
dištko-Pikovice, vodovod II. etapa“ ze 
Středočeského fondu životního prostředí 
pro rok 2014 a zavazuje se spolufinanco-
vat uvedený projekt ve  výši minimálně 
5 % z celkových nákladů. Celkové náklady 
na projekt činí částku ve výši 8 988 490 Kč 
(bez DPH), poskytnutá dotace z této část-
ky bude ve výši 95 %, tedy 8 539 065,50 Kč, 
a  vlastní spoluúčast obce pak bude či-
nit částku ve  výši maximálně 5 %, tedy 
449 424,50 Kč (bez DPH).

 Podání žádosti o dotaci na projekt „Hra-
dištko-oprava oplocení a  komunikace 
v prameništi pitné vody“ ze Středočeské-
ho fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 
a  zavazuje se spolufinancovat uvedený 
projekt ve  výši minimálně 5 % z  celko-
vých nákladů. Celkové náklady na pro-
jekt činí částku ve výši 818 000 Kč včetně 
DPH, poskytnutá dotace z  této částky 
bude ve výši 95 %, tedy 777 100 Kč a vlast-
ní spoluúčast obce pak bude činit částku 
ve  výši maximálně 5 %, tedy 40  900 Kč 
včetně DPH.

 Schvaluje pověřeného člena zastupitelstva 
obce pana Tomáše Hoznourka při přípravě 
změny č.5 Územního plánu sídelního útva-
ru Hradištko, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem (§ 6 odst. 5 písm. f staveb-
ního zákona) při pořizování změny Územ-
ního plánu sídelního útvaru Hradištko.

 Smlouvu k  zastupování obce Hradišt-
ko v  majetkoprávním sporu s  Králov-
skou kanonií premonstrátů na Strahově, 
s  Mgr.  Tomášem Uherkem, advokátem, 
advokátní kancelář Stránský&Partneři, 
se sídlem Jandova 208/8, 190 00 Praha 9 
– Vysočany.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 25. LISTOPADU 2013
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{ AKTUÁLNĚ }

 Směrnici starosty obce č. 2/2013 k prove-
dení inventarizace majetku a závazků obce 
Hradištko k 31.12.2013.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 Uzavření Smlouvy o  smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene na pozemku 
parc.č. 837/1, ostatní plocha, ostatní ko-
munikace ve vlastnictví obce, za účelem 
zemního kabelového vedení NN. V soula-
du s ustanovením § 50a) a § 151n) až 151p) 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
v platném znění a ustanovením § 25 odst. 4 
zákona o podmínkách podnikání a o výko-
nu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), byla společností ČEZ Distribuce, 
a.s. předložena Smlouva o uzavření smlou-
vy budoucí o  zřízení věcného břemene  
č. IV-12-6016687 na výše uvedeném po-
zemku mezi obcí Hradištko a společností 
ČEZ Distribuce, a. s. Právo odpovídající 
věcnému břemeni se zřizuje za  úplatu. 
Jednorázová finanční náhrada činí částku 
ve výši 1 000 Kč bez DPH dle skutečného 
rozsahu stavby. Pozemek se nachází v míst-
ní části obce Hradištko, Pikovice. Dotčená 
stavba a pozemek, ke které má vést přípoj-
ka elektrické energie, je umístěna v rozpo-
ru s územním plánem, leží v údolní nivě 
Sázavy, částečně je dotčena územní sou-
stavou NATURA 2000 a leží v zátopovém 
území.

Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

 Informaci starosty obce pana Antonína 
Merty o  kontrole Zápisu a  Usnesení č. 
5/2013 veřejného zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 21. 10. 2013.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 25. LISTOPADU 2013

BRUNŠOV A RAJCHARDOV 
– NOVÉ ČÁSTI OBCE

V souvislosti s pojmenováním ulic v naší obci rozhodlo zastupitelstvo o zřízení nových částí obce 
– Brunšov a Rajchardov. Nově se bude adresa objektu uvádět ve formátu: název ulice s číslem po-
pisným nebo evidenčním, PSČ, název obce a část obce (Hradištko-Brunšov, Hradištko-Rajchardov). 

Přinášíme přehled čísel objektů, rozděle-
ných dle příslušnosti do nově vzniklých 
částí obce. Nemovitosti zde neuvedené 
náleží do části obce Hradištko. Část obce 
Pikovice zůstává beze změny. Vzhledem 
k tomu, že toto rozhodnutí zastupitelstva 
obce Hradištko schvaluje Ministerstvo vni-
tra ČR, tak o datu, kdy vstoupí v platnost, 
budeme bezprostředně informovat pro-
střednitvím webových stránek obce.

SEZNAM OBJEKTŮ NÁLEŽEJÍCÍCH 
DO ČÁSTI OBCE BRUNŠOV

Objekty s čísly popisnými náležející do části obce Brunšov

28, 56, 59, 64, 69, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 247, 
249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 263, 264, 265, 266, 267, 271, 275, 
286, 302, 306, 331, 332, 345, 348, 357, 364, 373, 375, 382, 388, 389, 394, 395, 
397, 399, 403, 417, 418, 419, 420, 422, 425, 426, 428, 429, 445, 446, 447, 449, 
450, 451, 452, 472, 473, 474, 480, 481, 486, 487, 488, 493, 502, 503, 535, 539, 
542, 543 

Objekty s čísly evidenčními náležející do části obce Brunšov
9, 23, 72, 94, 122, 133, 147, 175, 188, 189, 193, 208, 215, 216, 221, 222, 224, 
237, 239, 263, 264, 269, 270, 271, 277, 365, 372, 387, 391, 397, 399, 414, 417, 
420, 422, 426, 449, 460, 474, 477, 478, 493, 506, 515, 535, 536, 543, 564, 566, 
573, 576, 577, 580, 583, 594, 595, 598, 615, 644, 651, 668, 669, 672, 700, 701, 
734, 735, 774, 789, 829, 850, 885, 940, 973, 977, 1016, 1018, 1022, 1092, 1093, 
1113, 1118, 1144, 1216, 1339, 1341, 1393, 1394, 1397, 1412, 1415, 1456, 1487, 
1532, 1533, 1534, 1535, 1561, 1584, 1585, 1598, 1606, 1618, 1624, 1635, 1650, 
1652, 1684, 1709

SEZNAM OBJEKTŮ NÁLEŽEJÍCÍCH 
DO ČÁSTI OBCE RAJCHARDOV 

Objekty s čísly popisnými náležející do části obce Rajchardov
14, 26, 31, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 75, 78, 79, 92, 99, 105, 106, 107, 110, 122, 137, 
141, 142, 153, 154, 172, 226, 227, 228, 230, 241, 242, 243, 245, 246, 254, 257, 
260, 261, 262, 283, 296, 314, 320, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 
343, 344, 347, 349, 356, 360, 361, 376, 378, 381, 383, 384, 392, 393, 409, 411, 
415, 423, 430, 431, 448, 456, 464, 479, 485, 489, 499, 506, 528, 555

Objekty s čísly evidenčními náležející do části obce Rajchardov

12, 22, 44, 60, 61, 71, 74, 75, 77, 84, 103, 120, 125, 127, 132, 148, 150, 
182, 185, 223, 226, 231, 280, 282, 300, 319, 378, 398, 400,  418, 436, 456, 
500, 534, 542, 548, 581, 612, 613, 642, 659, 691, 708, 774, 801, 817, 819, 
836, 854, 855, 860, 862, 869, 896, 900, 904, 932, 951, 954, 1010, 1025, 
1026, 1034, 1035, 1046, 1049, 1065, 1068, 1069, 1097, 1100, 1106, 1112,  
1123, 1125, 1133, 1145, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1174, 1196, 1230, 
1231, 1234, 1236, 1237, 1239, 1247, 1278, 1279, 1292, 1300, 1301, 1320, 1322, 
1367, 1368, 1369, 1374, 1375, 1386, 1425, 1428, 1440, 1441, 1443, 1448, 1452, 
1458, 1493, 1540, 1572, 1620, 1644, 1653, 1674, 1678, 1698
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OHLÉDNUTÍ  STAROSTY  OBCE 
ZA UPLYNULÝM ROKEM 2013

Jaro uteklo jako voda, léto a podzim ještě rychleji a jsou tu opět Vánoce, silvestr a Nový 
rok. Jsme zase o rok starší. Někdo rok prožil v poklidu, ve zdraví a se štěstím. Někomu se 
dařilo méně, ale takový už je život a nesmíme nic vzdávat bez boje. 
Výjimkou není ani náš obecní úřad v Hra-
dištku. Naše obec má v současné době víc 
než 1 900 trvale hlášených obyvatel a od jara 
do podzimu dalších čtyři až pět tisíc občanů 
na rekreaci, stává se z nás přes léto pěti až 
sedmitisícové město. Za této situace zůstává 
počet pracovníků úřadu a pracovní čety stále 
stejný. Přibyli jen tři noví pracovníci v nově 
otevřeném sběrném dvoře. Rozsah prací 
vzhledem k stále se rozšiřující vybavenosti 
naší obce enormě stoupá. Přijetí dalších pra-
covníků by však zvýšilo výdaje obce.

Zrealizované projekty

Z hlediska vybavenosti naší obce se za po-
sledních pár let udělalo více projektů než 
ve všech okolních obcích dohromady. Jme-
nujme například vodovod v  Pikovicích 
a na Sekance, přístavbu školy, rozšíření škol-
ky, stavbu sběrného dvora, zateplení staré 
části školy, opravy komunikačních a veřej-
ných prostranství po červnových povodních. 
Dále se dokončuje rekonstrukce kotelny 
v MŠ, běží již zkušební provoz. Provedla se 
rekonstrukce osvětlení, které se stále rozšiřu-
je, vybudovala se část chodníku mezi Brun-
šovem a  Rajchardovem. Tyto akce spolkly 
částku 80 milionů Kč. 

Co se chystá

Zároveň běží příprava kanalizace Pikovi-
ce, zbudování bezdrátového rozhlasu, další 
rozšíření chodníku na  Brunšově, vodovod 
Velká Podkova, vodovod Pikovice – II. eta-
pa, zlepšení povrchu místních komunikací, 
dovybavení pracovní čety a  sběrného dvo-
ra odpovídající technikou a  další projekty. 

Předpokládané náklady se pohybují mezi 80 
až 100 miliony Kč. Část nákladů ve výši cca 
60 milionů Kč máme předběžně zajištěnou. 
Další část poskytuje obec ze své hospodářské 
činnosti, která nám zajišťuje též krytí úvěru, 
který jsme použili na  fi-
nancování přístavby školy 
a  vodovodu v  Pikovicích. 
Dále se připravují projekty 
na  odkanalizování horní 
části obce do Pikovic, kana-
lizace Hradištko, vodovod 
Brunšov, Šlemín a  další. 
Myslím si, že podobné vý-
sledky nemají ani větší měs-
ta. A k tomu ještě několik let 
řešíme soudní spory o ma-
jetek s Královskou kanonií 
premonstrátů na Strahově. 
Již potřetí má rozhodnutí 
v rukou ústavní soud.

Kulturní dění

Neřešíme pouze technické otázky, ale snaží-
me se našim občanům zajistit také kulturní 
vyžití, a  to buď sami (zájezdy do  divadel, 
vítání občánků, setkání jubilantů, činnost 
knihovny) nebo ve  spolupráci s  místními 
spolky – hasiči, tělovýchovnou jednotou, 
občanskými sdruženími a zahrádkáři, jejichž 
činnost finančně podporujeme. Bohužel se 
mezi námi najdou i tací, kteří tyto aktivity 
záměrně poškozují. Příkladem může být le-
tošní rozsvěcení vánočního stromu. 

Příprava adventu zmařena

Celá tato akce byla pracně připravena pod 
vedením zastupitele Miloše Neužila ve spo-
lupráci s hasiči, pracovní četou a J. Svobo-
dou, kteří zajistili postavení stromu, osvětle-
ní, stavbu podia a všechno ostatní. V neděli 
ráno, kdy se měla celá akce doladit, je však 
čekalo nemilé překvapení – strhané kabely 
ze stromu, rozbité podium, rozbité sklo u te-
lefonní budky, poničený přívod elektrické 
energie, sprejem pomalovaná úřední deska 
a další. Vše se muselo stihnout opravit a když 
jsme společně rozsvěceli vánoční strom, tr-
nul jsem strachy, jestli bude vše fungovat, 
neboť poničením stále vznikaly zkraty. Bylo 
štěstí, že se vandalům nepodařilo narušit 
hladký průběh celé akce. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se na přípravě adventu 
podíleli – M. Neužilovi, hasičům, J. Svobodo-
vi, H. Hradilové a I. Nožičkové za přípravu 
nedělních koncertů a M. Zothové za zajištění 
výstavy obrazů.

Jak se líbila a nelíbila první neděle
Potěšila mě obrovská návštěva při rozsvěcení 
vánočního stromu a veliké ohlasy, ať osobní 
telefony, dopisy nebo poděkování, z nichž ně-
které najdete i ve Zpravodaji. Tento úspěch 
nemohou znehodnotit ani některé ohlasy 
opačného názoru. Výběr kapely je věcí vku-
su, na Staroměstském náměstí či na jiných 

místech v Praze, dokonce i v kostelích pro-
bíhají koncerty skupin různých žánrů. Nejde 
o znevažování Vánoc, ale o příležitost setkat 
se a popovídat se sousedy, což bylo hlavní ná-
plní akce na první adventní neděli. Pana fará-
ře ze Štěchovic potěšilo také posílení vztahu 
mezi církví a občany a já jsem rád, že jsme 
tomu byli nápomocni.

Důležité je navzájem komunikovat

Myslím si, že občané, ať už žijí kdekoli, by 
se měli vždy k sobě chovat jako lidé, jeden 
druhému pomáhat. Vždyť jsme na světě jako 
na pouti – dnes ano, zítra ne. Byl bych rád, 
aby se stále zlepšovala komunikace mezi 
obecním úřadem a občany, ať už trvale zde 
žijícími nebo rekreanty. Všichni jsme si rovni 
a podle toho bychom se k sobě měli chovat. 
Ač jsem starosta, jsem občan jako vy a každé-
ho, kdo má nějaké problémy, rád vyslechnu 
a budu se snažit mu pomoci. Výhružné dopi-
sy, které někdo dokáže napsat, bez toho, aby 
se mnou mluvil, to je způsob jednání, ke kte-
rému bych se nesnížil ani jako starosta, ani 
jako občan.
Každý z  nás má ve  vztahu k  obci nějaké 
povinnosti. Každý by měl v rámci svých sil 
a možností obci pomáhat, aby naše obec stá-
le vzkvétala a všem se nám zde žilo šťastně 
a spokojeně. Všem občanům bych rád po-
přál hezké, klidné a šťastné prožití vánočních 
svátků a hodně hodně zdraví a ještě jednou 
zdraví, štěstí a  spokojenost v  novém roce 
2014.

ANTONÍN MERTA, 
starosta obce
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OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
Dne 1. listopadu byl slavnostně otevřen nově vybudovaný sběrný dvůr na Brunšově. 
Přestřižení pásky se ujal p. Miloš Neužil, který také přivítal přítomné hosty. Sběrný dvůr 
nabízí možnost pro občany a vlastníky nemovitostí v obcích Hradištko a Krňany ukládat 
řadu druhů odpadů. Začátkem roku 2014 budou všem plátcům místního poplatku za 
likvidaci odpadu rozeslány nové průkazky opravňující využívat služby sběrného dvora 
spolu s informacemi o jeho provozu. 

PŘEHLED PŘIJÍMANÉHO ODPADU

Směsný komunální odpad ano (1 m3/rok)

Objemný komunální odpad ano (1 m3/měsíc)
Tříděný komunální odpad 
(sklo, plasty, papír) ano

Pneumatiky ano

Kov ano

Dřevo ano

Elektro ano
Nebezpečný odpad 
(barvy, lepidla, rozpouštědla, zářivky, baterie) ano

Stavební suť ano (0,5 m3/měsíc)

Stavební odpad s obsahem azbestu zakázáno

Odpady z podnikatelské činnosti zakázáno

VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI VE SBĚRU ELEKTROODPADŮ
Dne 9. prosince 2013 obdržel starosta obce pozvánku na tiskovou konferenci a vyhlá-
šení výsledků ve sběru vyřazených elektrozařízení, která se uskutečnila v pátek 13. 12. 
2013 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. 

V podstatě nic zvláštního až do zjištění, že 
naše obec dosáhla nejlepšího výsledku v sou-
těži měst a obcí Středočeského kraje ve sběru 
vyřazených elektrozařízení v kategorii „Nej-
vyšší výtěžnost nechlazení na jednoho oby-
vatele – obec do 2 000 obyvatel s výsledkem 
4,29 kg/obyvatele za období od 1. 11. 2012 
do 31. 10. 2013.

Vyhlášení vítězů

Vzhledem k  jiným jednáním, které v  tom-
to termínu starosta obce absolvoval, se této 

tiskové konference zúčastnil člen zastupi-
telstva obce Miloš Neužil a  pracovník OÚ 
Hradištko Milan Vála, do  jehož kompeten-
ce patří řešení odpadového hospodářství 
v  naší obci. Tiskové konference byl mimo 
jiné přítomen i hejtman Středočeského kraje 
MVDr. Josef Řehák, který ve svém úvodním 
slovu vysoce kladně ohodnotil přístup měst 
a obcí k této závažné problematice a popřál 
vítězným obcím mnoho úspěchů v  této 
činnosti do  dalších období. Při následném 
vyhlášení výsledků obdržela naše obec cer-

tifikát za výše uvedenou kategorii od Kolek-
tivního systému ELEKTROWIN na základě 
Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci 
na  projektu „Intenzifikace zpětného odbě-
ru elektrozařízení ve  Středočeském kraji“ 
a dále odměnu ve výši 20 000 Kč.

Pro naši obec je toto významné ocenění za-
vazující do dalších období v oblasti řešení 
celkové koncepce odpadového hospodářství 
v obci a bude naší snahou v nasazeném tren-
du i nadále pokračovat. 

Text: MILAN VÁLA, 
pracovník OÚ Hradištko

Otevírací doba sběrného dvora na 
Brunšově od 1. listopadu do 14. dubna

PONDĚLÍ zavřeno
ÚTERÝ zavřeno
STŘEDA 10.00 – 18.30
ČTVRTEK zavřeno
PÁTEK zavřeno
SOBOTA 10.00 – 18.30
NEDĚLE 10.00 – 18.30

NOVÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ NA VLAK
V souladu se změnou jízdních řádů od 15. 12. 2013 se dohodla obec Hradištko s Re-
gionálním organizátorem pražské integrované dopravy o možnosti provozu nového 
dopravního spoje v katastru obce Hradištko.

Hradištko  6.00 -> Pikovice 6.08
Jedná se o nový autobusový spoj, který bude 
jezdit s  platností od pondělí 16. prosince 
2013 ze zastávky Hradištko, U rybníčku s vý-
jezdem v 6.00 hodin s příjezdem do zastávky 
Pikovice, most v 6.08 hodin.
Hlavním účelem zřízení tohoto nového au-
tobusového spoje je možnost pro cestující 
přestoupit na vlakový spoj směr Praha, Hl. 
nádraží s odjezdem v 6.15 hodin a v tomto 

směru snadnější navázání do dalších částí 
Prahy i vzhledem k tomu, že všechny ostatní 
autobusové spoje končí ve stanici Smíchov-
ské nádraží.
Věříme, že toto nové dopravní opatření bude 
uvítáno a přispěje k další spokojenosti při 
přepravě cestujících do Prahy.

Text: MILAN VÁLA,
 pracovník OÚ Hradištko 
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ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a. s.
Jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Hradištku a okolí je Českomoravská 
společnost chovatelů, a. s. Tato organizace byla založena ve formě s. r. o. za účelem pri-
vatizace Státního plemenářského podniku (SPP), který působil v oblasti identifikace, 
kontroly užitkovosti, zpracování dat a odhadu plemenných hodnot dlouhá léta před 
privatizací. 

Zakladateli společnosti byly Svaz chovatelů 
českého strakatého skotu, Svaz chovatelů 
holštýnského skotu ČR a  Unie chovatelů. 
Hlavním cílem privatizace bylo udržet pro 
chovatelskou veřejnost, resp. její zájmové 
organizace (Svazy), tzv. „objektivní činnos-
ti“, jako je např.:

 vedení plemenářské evidence
 zpracování výsledků kontroly užitkovosti 

a kontroly dědičnosti
 činnost laboratoří pro rozbor mléka nebo 

imunogenetiky (potvrzování původu) 
a jiné.

Vlastní činnost zahájila ČMSCH, s.r.o., jako 
nástupnická organizace SPP, od 1. 11. 1996. 
V roce 1999 byla společnost transformová-
na na akciovou, v následujícím období pak 
do společnosti přistoupily další chovatelské 
organizace a následně i MZe ČR prostřed-
nictvím PGRLF. Cílem tohoto rozšíření bylo 
vytvořit optimální podmínky pro vedení 
ústřední evidence hospodářských zvířat.

Činnost společnosti

Předmětem podnikání ČMSCH, a.s. je ve-
dení ústřední evidence hospodářských zví-
řat a zvěře ve farmovém chovu, provozování 
zemědělské výroby, hostinská činnost, výro-
ba a rozvod tepla, výroba, obchod a služby, 
distribuce veterinárních léčivých přípravků 
a veterinární léčebné a preventivní činnosti 
v chovech zvířat, a  to na základě pověření 
Ministerstva zemědělství České republiky. 
Činnost společnosti je členěna podle jed-
notlivých odborů.

Laboratoře pro rozbor mléka (LRM) zajiš-
ťují laboratorní rozbory mléka pro kontrolu 
užitkovosti, rozbory mléka pro zpeněžování 
a pro další potřeby zákazníků v provozov-
nách LRM Buštěhrad a LRM Brno.

Odbor ústřední evidence je zodpovědný 
za praktické zajištění identifikace a registrace 
hospodářských zvířat.

Odbor plemenářské práce 
Jednotlivá oddělení Odboru plemenářské 
práce zajišťují následující činnosti: 
 oddělení označování skotu a jiných zvířat 

– zpracovává objednávky identifikačních 
prostředků (ušní známky, prostředky elek-
tronické identifikace - čipy) pro skot;

 oddělení plemenářské práce skotu provádí 
administrativní práce pro plemenné knihy 
skotu: evidence zvířat/ET a jejich původů 
v plemenných knihách skotu, tisk dokladů 
plemenných knih skotu (POP, VPK, výpis 
z ústředního registru plemeníků), technic-
ké vedení rejstříku chovů, vede ústřední 
registr plemeníků skotu;

 oddělení plemenářské práce prasat, ovcí 
a koz vede ústřední registr plemeníků pra- 
sat, ovcí a koz, zpracovává objednávky iden- 
tifikačních prostředků (ušní známky, pro-
středky elektronické identifikace – čipy) 
pro ovce a kozy;

 oddělení kontroly mléčné užitkovosti (KU) 
– normotvorná a metodická činnost v oblas- 
ti KU zejména pro dojená plemena skotu, 
publikační a přednášková činnost, reprezen- 
tování ČR v mezinárodní organizaci ICAR;

 laboratoř imunogenetiky – ověřování pů-
vodu zvířat. Od roku 1968 je členem me-
zinárodní společnosti ISAG (International 
Society for Animal Genetics) s kódem la-
boratoře CS/H;

 oddělení hodnocení exterieru skotu – za-
jišťění podle metodik chovatelských svazů 
lineární popis zevnějšku dcer po  testo-
vaných býcích dojených plemen českého 
strakatého a holštýnského skotu pro účely 
kontroly dědičnosti.

Obchod a služby

Českomoravská společnost chovatelů, a. s. za- 
jišťuje obchodní aktivity a služby pro chova- 
tele. Mezi tyto činnosti se řadí: distribuce ve-
terinárních léčiv, prodej farmářských potřeb 
a dalších pomůcek, laserový popis a distribuce 
ušních známek pro hospodářská zvířata, skla- 
dování ID a embryí pro soukromé subjekty, 
servis a rekalibrace mlékoměrů, tvorba a sprá- 
va chovatelské internetové aplikace Přístup 
k datům a aktivity spojené s propagací firmy.

Centrální genobanka

Součástí programu genetických zdrojů je 
uchování reprodukčního a  biologického 
materiálu zvířat, jednak pro účely výzkumu 
(vzorky DNA pro studie genomu, vzorky 
tkání a somatických buněk pro vývoj nových 
metod uchování, obnovy nebo biotechnolo-
gií, jako je klonování, produkce kmenových 
buněk apod.) nebo pro rozmnožení ohrože-
ných plemen a populací (inseminační dávky, 
embrya). Tyto materiály udržujeme v cent-
rální genobance na pracovišti v Hradištku. 
Genobanka zatím slouží jen pro uchování 
genů zemědělsky důležitých zvířat. Národní 
program uchování genetických živočišných 
zdrojů však jako smysluplné vidí i uchování 
ostatního genetického materiálu. Jedná se 
o geny vzácných nebo ohrožených volně ži-
jících druhů, případně zvířat ze zoologických 
zahrad (lze zpracovat a uchovat i genetický 
materiál z  uhynulých zvířat). Genobanka 
na Hradištku je i na tento přísun vzácných 
genů připravena.
Plemdat, s. r. o. je dceřinou společností Čes-
komoravské společnosti chovatelů, a. s. a je 
zodpovědná za zpracování dat a odhad ple-
menných hodnot.

Text: PAVEL BUCEK
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{ TÉMA: PLEMENÁŘI }

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FIRMOU NATURAL, spol. s r. o.
Nově v ulici Chovatelů, postaru v sousedství Českomoravské společnosti chovatelů, se 
od roku 1998 můžete setkávat se společností Natural. Mnozí z nás ji označují jako „bej-
kárnu“. Někteří možná i vědí, že předmětem podnikání je výroba inseminačních dávek, 
po kterých se rodí telata u českých chovatelů. Naši býci mají své potomky i v zahraničí, 
nejdále od letošního roku třeba ve Vietnamu a Brazílii. 

Firma Natural byla založena roku 1991, kdy 
byla zapsána do obchodního rejstříku. Svoji 
činnost zahájila nejdříve v jiných lokalitách 
Česka a do Hradištka se přestěhovala v roce 
1998. Tehdy si od Českomoravského svazu 
chovatelů v Hradištku pronajala inseminační 
stanici býků, kterou v roce 2003 odkoupila. 
Předmětem činnosti je výroba inseminač-
ních dávek býků, které se uchovávají zmra-
zené v tekutém dusíku. Jsou pak předmětem 
prodeje jak v Česku, tak i do zahraničí. Sta-
nice má certifikát EU a získala i certifikát 
z USA. Natural je česká soukromá firma bez 
vstupu zahraničního kapitálu.

Nejlepší býci z českých chovů

Dnes je na stanici umístěno okolo stovky ple-
menných býků za účelem výroby inseminač-
ních dávek, jde o býky dvou základních doj-
ných plemen a sedmnácti masných plemen. 
Plemeníci pocházejí ze selekčního programu, 
což znamená, že jde o nejlepší z nejlepších, 
přednostně nakoupených v českých chovech. 
Ti se pak hodnotí podle potomstva, počínaje 
snadností telení a konče užitkovostí dcer. Úpl-
ně nejlepší býci pak zanechají po sobě tisíce 
potomků v českých i zahraničních chovech.               
Kolektiv pracovníků je stabilizovaný. Jinak to 
ani při práci se živými býky nelze praktiko-
vat. Zacvičení nového pracovníka je nároč-
né, protože práce se živými tvory je nejenom 
pestrá a krásná, ale někdy i dost složitá.

Pracoviště po celé republice

Přímo na Hradištku se společnost zabývá 
pouze výrobou inseminačních dávek a jejich 
distribucí. Za tímto účelem zajišťuje práci 
pro 20 zaměstnanců z Hradištka a okolních 
vesnic. Mimo to pod Natural spadá celkem 
14 pracovišť v ostatních regionech ČR, takže 
celkem společnost zajišťuje práci pro 70 za-
městnanců a spolupracovníků.

Hospodaříme ekologicky

Na přilehlých loukách v Hradištku zajišťuje 
Natural výrobu kvalitního sena pro ustáje-
né býky a záměr firmy je hospodařit šetrně 
k okolní krajině a lidem, kteří na Hradištku 
žijí. Řekl bych, že tento záměr se daří velice 
dobře realizovat. Zárukou je vedoucí stanice 
Václav Hašek, který na Hradištku žije se svojí 
rodinou a u spoluobčanů je oblíben. Velice 
dobře si dokáže zorganizovat práci na lou-
kách i ve stájích a jeho příkladnou obětavost 

převzal i celý kolektiv pra-
covníků na stanici. Neexis-
tuje něco tzv. „odfláknout“, 
protože u dobytka obecně 
platí pravidlo: „Rychle se dá 
hodně zkazit, ale velmi po- 
malu se to potom napravuje.“ 
Záměrem Naturalu je dlou- 
hodobě ekologicky v  Hra- 
dištku hospodařit, je to šetr- 
né k býkům i lidem a nako-
nec i přináší radost při pro-
cházce mezi posečenými 

loukami. Proto Natural již i mnohé majitele 
zemědělské půdy oslovil s nabídkou velmi 
výhodného pronájmu, máme zájem i o kou-
pi zemědělských pozemků na Hradištku či 

v okolí. Naopak zahrádkáři se mohou s námi 
setkat, pokud mají zájem o koupi hnoje. 
Na závěr velmi stručného představení společ-
nosti Natural, spol. s r.o. bych chtěl poděko-
vat všem občanům Hradištka pod Medníkem 
a přilehlých obcí a osad za pochopení, které 
nám projevují při zajišťování naší činnosti na 
inseminační stanici v Hradištku. A to přede-

vším při hnojení trvalých travních porostů  
a při sklizni sena. Zároveň chci všem popřát 
do roku 2014 mnoho štěstí, zdraví a spokoje-
ného žití v tak krásné lokalitě nad soutokem 
Vltavy a Sázavy, kterým Hradištko pod Med-
níkem rozhodně je. 

Text: Ing. VLADIMÍR PETRŮ, 
pověřený pracovník

petru@naruralgen.cz
http://www.naturalgen.cz

Legenda stanice býk Imalot dojného plemene hol-
štýn, který dosáhl hmotnosti 1480 kg (již nežijící)

Zimní odběrová místnost, kde se provádí odběr semene býků

Laboratoř, kde se zpracovává semeno do jednot-
livých inseminačních dávek

Letecký snímek areálu inseminační stanice býků
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Český svaz chovatelů masného skotu byl založen v roce 1990. Má celore-
publikovou působnost a sdružuje chovatele všech masných plemen sko-
tu, která jsou v ČR oficiálně uznána. K původně 12 plemenům postupně 
přibylo 10 dalších plemen, a tak počínaje květnem 2013 funguje svaz 
jako uznané chovatelské sdružení pro 22 masných plemen.

Český svaz chovatelů masného skotu je na 
základě zákona o šlechtění a plemenitbě po- 
věřen Ministerstvem zemědělství ČR říze- 
ním šlechtitelské práce v chovu masného sko- 
tu v rámci celé republiky. Na základě tohoto 
pověření provádí kontrolu užitkovosti ve 
stádech, zajišťuje kontrolu dědičnosti, hod- 
nocení zevnějšku zvířat, výběry mladých bý- 
ků při jejich zařazování do plemenitby, vede 
plemenné knihy pro jednotlivá plemena 
masného skotu. Řády plemenných knih a je- 
jich vedení odpovídá legislativě EU. Veškeré 
výsledky z kontroly užitkovosti a dědičnosti 
jsou zpracovávány svazem formou vlastní 
počítačové databáze a následně zveřejňovány 
formou tištěných publikací a webových strá- 
nek. V současné době je v kontrole užitkovosti 
cca 19 000 krav v cca 460 chovech. Kontrola 
užitkovosti je zajišťována prostřednictvím 
zaměstnanců svazu. Od svého založení se 
svaz intenzivně věnuje také propagaci cho-
vu krav bez tržní produkce mléka formou 
pořádání seminářů, výstav a chovatelských 
přehlídek. 

Odhad plemenné hodnoty

Na základě výsledků kontroly masného sko-
tu je pro všechna plemena prováděn od roku 
2000 odhad plemenné hodnoty pro býky, 
krávy a telata. Na tomto úseku činnosti spo-
lupracuje svaz s Výzkumným ústavem živo-
čišné výroby v Uhříněvsi a Českomoravskou 
společností chovatelů a. s. Tyto odhady jsou 
publikovány pro průběh porodu, porodní 
hmotnost, hmotnost ve věku 120, 210 a 365 
dní. Odhad plemenné hodnoty je uváděn pro 
přímý efekt a maternální efekt samostatně. 
Od roku 2002 jsou současně pro sledované 

ukazatele zveřejňovány i relativní plemenné 
hodnoty. 

Organizace svazu

V čele svazu stojí členským shromážděním 
volený předseda a dva místopředsedové. 
Výbor tvoří zástupci chovatelských klubů, 
kteří zastupují zájmy chovatelů jednotli-
vých masných plemen. Každý zástupce má 
při rozhodování jeden hlas. V rámci svazu 

jsou chovatelé jednotlivých plemen sdruže-
ni do chovatelských klubů. Tyto kluby mají 
samostatnost v  řízení šlechtitelské práce 
daného plemene. Stanovují si šlechtitelské 
programy, standardy plemene a další chova-
telské záměry. Jednotlivé chovatelské kluby 
spolupracují s obdobnými organizacemi cho-
vatelů v zemích původu k nám dovážených 
zvířat. Členskou základnu v současné době 
tvoří celkem 765 členů. Z tohoto počtu je 535 
řádných členů zapsaných v plemenné knize.

Text: KAMIL MALÁT
info@cschms.cz

http://www.cschms.cz

{ TÉMA: PLEMENÁŘI }

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU

Počet krav v kontrole užitkovosti (stav k 31. 5. 2013)

Plemeno/breed Chovů/     
herds

Podíl krve/blood share Total
25 – 74 % 75 – 87 % 88 – 99 % 100 %

Aberdeen angus 103 62 95 111 3 536 3 804
Blonde d'Aquitaine 29 79 88 37 465 669
Bazadaise 1 0 0 0 10 10
Belgian Blue 10 8 0 0 20 28
Bruna d´Andorra 1 0 0 0 5 5
Dexter 1 0 0 0 4 4
Galloway 27 24 27 12 336 399
Gasconne 16 0 0 68 491 559
Hereford 35 45 67 97 769 978
Highland 35 2 12 11 424 449
Charolais 147 532 536 458 4 529 6 055
Limousine 71 37 82 217 1 476 1 812
Rouge des Prés 1 0 0 0 4 4
Beef simentál 104 534 585 476 1 882 3 477
Piemontese 28 111 126 68 300 605
Parthenaise 2 0 0 0 22 22
Salers 14 1 1 0 111 113
Shorthorn 3 2 0 0 14 16
Texas longhorn 1 0 0 0 1 1
Aubrac 1 0 0 0 35 35
Vosgienne 1 0 0 0 7 7
Wagyu 1 1 0 0 2 3
CELKEM/TOTAL X 1 438 1 619 1 555 14 443 19 055
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SVAZ CHOVATELŮ HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU ČR
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s. je občanské sdru-
žení, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 7. 5. 
1990. Tuto dobrovolnou zájmovou organizaci si založili sami 
chovatelé holštýnského skotu, aby vytvořili silnou základnu 

právnických i fyzických osob k usměrňování progresivního rozvoje chovu hol-
štýnského skotu v ČR. 

Svaz vede chovatele k aktivní účasti na roz-
voji plemene, jeho šlechtění a dlouhodobé 
konkurenceschopnosti. Svaz dále plní funkci 
reprezentanta svých členů ve vztahu k ostat-
ním organizacím a orgánům státní správy, 
kde prosazuje jejich oprávněné zájmy. Re-
prezentuje též chovatele holštýnského skotu 
v  zahraničí, kde zajišťuje jejich propagaci 
a prezentaci na odborných i chovatelských 
akcích.

Uznané chovatelské sdružení

V roce 2001 v intencích plemenářského záko-
na určilo Ministerstvo zemědělství ČR Svaz 
„uznaným chovatelským sdružením“ pro 
holštýnské plemeno v celé ČR. Svaz podle 
tohoto pověření vede Plemennou knihu, vy-
dává potvrzení o původu, stanovuje koncepci 
programu šlechtění s následným vyhodno-
cováním atd. 

Nejrozšířenější plemeno

Holštýnský skot, který existuje v černostraka-
té a červenostrakaté barevné varietě, je v sou-
časné době nejvíce zastoupeným plemenem 
dojeného skotu v  ČR. Koncem roku 2013 
bylo evidováno 204 tisíc holštýnských krav, 
což představuje téměř 59% podíl všech doj-
nic. Laktaci za rok ukončilo 162 400 holštýn-
ských krav s průměrnou užitkovostí 9,246 kg 
mléka, tučností 3,76 % a 3,32 % bílkovin, což 
je produkce naprosto srovnatelná s chovatel-
sky nejvyspělejšími státy EU. Z analýzy va-
riability užitkovosti krav v plemenné knize 
je zřejmé, že již přes 35 % dojnic produkuje 
za laktaci více než 10 000 kg mléka.

Priority šlechtění

Šlechtění skotu, čili genetické zlepšování je 
nepřetržitý a dlouhodobý proces, jehož vý-
sledky je možné posuzovat za delší časové ob-
dobí. Chovatelé holštýnského skotu stále více 
zaměřují svoji šlechtitelskou práci na dlouho-
věkost svých krav a požadují funkční, zdravé 

a vysoko produkční dojnice. Svaz i z těchto 
důvodů již od roku 2005 vyhodnocuje a oce-
ňuje krávy, které za svůj život vyprodukova-
ly více než 100 tisíc kg mléka. V uplynulém 
roce tuto metu nově dosáhlo 68 krav a jejich 
celkový počet v republice je 299. Průměrná 
velikost holštýnských stád se neustále zvyšuje 
a již dosahuje hodnoty 258 krav, což svědčí 
o skutečnosti, že holštýnský skot je prioritně 
chován ve větších stájích umožňujících dosa-
hování vysoké produktivity práce. 

Podpora domácího mléka

Každý občan ČR, včetně malých dětí, vypije 
(konzumní mléko) a sní (jogurty, sýry a další 
mléčné výrobky) v přepočtu 250 litrů mléka 
ročně. O  příznivých zdravotních účincích 
mléka na organizmus člověka není třeba po-
chybovat a byly opakovaně prokázány. Jedná 
se o  nezastupitelný zdroj kvalitních bílko-
vin, dobře využitelného vápníku, vitamínů 
a dalších živin. Jedna dojnice holštýnského 
plemene s produkcí 9 000 litrů mléka ročně 

„uživí“ 36 obyvatel ČR. Bohužel, podíl do-
vážených mléčných výrobků se každoročně 
zvyšuje. Svaz podporuje spotřebu domácích 
mléčných výrobků, protože domácí stáda 
jsou pod pravidelnou kontrolou kvality pro-
dukovaného mléka. Z těchto důvodů dopo-

ručujeme čtenářům pozorně sledovat znače-
ní a složení uváděné na mléčných výrobcích. 
Výrobky z ČR mají v oválném logu značku 
CZ a číslo mlékárny, které umožňuje dohle-
dat konkrétního výrobce. 

Za kolektiv pracovníků svazu

Doc. Ing. JIŘÍ MOTYČKA, CSc., 
výkonný ředitel

{ TÉMA: PLEMENÁŘI }
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{ ROZHOVOR }

Necelé dva měsíce před zahájením XXII. zimních olympijských her v Soči jsem se sešla s bývalým 
závodníkem v alpském lyžování MARCELEM MAXOU, abychom zavzpomínali na jeho účast na olym-
piádě v Naganu. Povídali jsme si o japonských zvycích, přísné diskvalifikaci i o finanční náročnosti 
lyžování. 

 Pocházíš ze šumavského Špičáku, měl 
jsi tedy k horám a k lyžování blízko. Co 

bylo ve tvé přípravě nejdůležitější, že se ti 
podařilo uspět ve světové špičce? 
K lyžování mě přivedli rodiče a starší bratr, 
všichni jezdili závodně. Těžko se dá dopředu 
předvídat, jestli bude člověk dobrý lyžař, do-
zví se to těsně předtím, než dobrý je. Důležitá 
je taky fyzická vyspělost, aby člověk zvládal 
jezdit prudší a prudší svahy. Od začátku mě 
trénoval táta, který se znal s reprezentačními 
trenéry, a tudíž znal i metodiku, co se při ly-
žování má a nemá dělat. Navíc do toho všeho 
byl velmi zapálený.

 Tvým životním úspěchem byla účast na 
olympiádě v Naganu. Ve sjezdu jsi zajel 

šestý nejlepší čas, ale kvůli fatální chybě jsi 
byl diskvalifikován. Můžeš popsat, co přes-
ně se stalo?
Jednalo se o kombinační závod. Nejdříve 
jsem jel slalom a dojel na devátém místě. Ten 
se startuje tak, že rozhodčí ti dá pokyn, že 
můžeš jít za startovací branku a je na tobě, 
kdy odstartuješ. Pak se jel kombinační sjezd. 
Kombinačních závodů jsem ve své kariéře 
moc neabsolvoval, jezdí se jen na velkých 
závodech, jako je mistrovství světa nebo 
olympiáda. Výjimečně se jezdí na závodech 
světového poháru. Obecně platí pravidlo, že 
startér tě buď za branku pustí, nebo nepustí. 
Ve chvíli, kdy tě pustí, je to jasný signál, že 
můžeš odstartovat. Japonský startér mě pus-
til, pokynul, že můžu za branku. Pamatuju si, 
že těsně před tím, než jsem vystartoval, jsem 
se na něj podíval a kývnul, jestli můžu. On 
kývnul taky, tak jsem se odrazil. A v tu chvíli 
jsem za sebou uslyšel signalizaci, že start je 
možný za deset vteřin. Tato signalizace měla 

být pokynem pro startéra, aby mě až v tuto 
chvíli pustil za branku. Možná díky této udá-
losti světová federace změnila pravidla při 
startu a za tuto chybu už dnes není možné 
závodníka diskvalifikovat.

 Nedal se podat proti diskvalifikaci pro-
test?

Dal... To bylo první, na co se ptal po příjez-
du z Nagana můj bývalý trenér, který tam 
se mnou nebyl. Diskvalifikovali mě vlastně 
na základě protestu italské výpravy, protože 

jsem v kombinaci předjel Itala. Protiprotest 
by musela podat česká výprava, nikoli já, a ta 
to neudělala nebo to ani nikoho nenapadlo.

 Jak se na tento moment díváš dnes s od-
stupem času?

Považuju to za zlomový okamžik svého ži-
vota a dodnes si kladu otázku, jaký vývoj by 
měla moje kariéra, kdyby mě tenkrát nedis-
kvalifikovali.

 Vyčítal sis to?
Nebylo co. Z mého pohledu to byla roz-

myšlená záležitost. 

 Jak na tebe zapůsobilo Japonsko? Opro-
ti ostatním sportovcům jsi bydlel v ma-

lém japonském penzionu…
To byl důsledek organizace olympijského 
svazu, který zařídil ubytování v olympijské 
vesnici, která však byla od sjezdovek pět ho-
din jízdy. Všechny ostatní lyžařské týmy byd-
lely v hotelech u sjezdovek, tak jsem si zařídil 
ubytování v ryze japonském penzionu, kde 
ale bohužel nikdo nemluvil anglicky. 

 Co tě nejvíc překvapilo na japonské 
mentalitě nebo zvyklostech?

Ze začátku úplně všechno. Měl jsem jeden 
pokoj s klasickou japonskou rohoží na zemi 
místo postele. Pak tam byla televize, do kte-
ré se házely jeny, paraván, telefon a to bylo 
všechno. Žádné skříně, kam bych si dal věci. 

JSEM PROŽIL OSUDOVÝ OKAMŽIK SVÉ KARIÉRY

V NAGANU
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Společná umývárna jak v autokempu – dlou-
hý lavor pro všechny. Sprcha byla ve výšce 
pasu, takže jsem při spchování musel klečet. 
Ale nejvíc se mi líbily lázně, to bych měl rád 
i doma.

 Máš na mysli bazén s horkou vodou?
Strašně horkou. Když jsem tam šel po-

prvé, tak jsem do vody sestupoval po cen-
timetru. A kdybych v té páře neviděl živého 
člověka, tak bych tam ani nevlezl, protože 
bych si myslel, že se uvařím. Po koupeli jsem 
byl červený jak rak. 

 Ochutnal jsi nějaké japonské speciality?
Na jídlo nás zvali telefonem. Poprvé jsem 

nepochopil, proč mi volají, tak pro mě přišli. 
Jídlo bylo pro všechny stejné, takže jsem si 
nemohl vybrat. Jednou jsem sledoval v tele-
vizi, jak se připravuje nějaké jídlo. Byla to 
taková hmota, do které mlátili obrovskou pa-
licí. Smál jsem se tomu a druhý den jsem to 
dostal k večeři. Jindy mi v polévce mezi vnitř-
nostmi plavalo oko. Jídlo bylo určitě zdravější 
než naše, jen mě mrzelo, že tam nebyl nikdo, 
kdo by mi řekl, co jím.

 Čím to je, že naši lyžaři jen těžko kon-
kurují světové špičce?

Svaz lyžařů není schopen zajistit takové 
podmínky, jaké lyžaři potřebují. Příprava 
závodníků je individuální, lyžařské kluby 
jsou spíše taková rodičovská sdružení. Ne-
existuje nějaká celková koncepce, jak tento 
sport podporovat, protože nejsou peníze na 
to zajistit potřebné podmínky. Oddíl, ve kte-
rém se připravují naši synové, tvoří několik 
našich kamarádů a známých. Ročně do jeho 
činnosti investujeme desetitisíce a finanč-
ní náročnost stále stoupá. Na závodech ale 
potkáváme i takové kluby, které investují 
statisíce. Pokud se někdo bude zajímat o fi-
nanční náročnost různých sportů, tak zjistí, 
že lyžování je jednoznačně nejdražší sport. 
Což je hlavní důvod toho, proč není státem 
koncepčně podporovaný.

 Dnes se na ZOH kvalifikuje více zá- 
vodníků. Kdybys teoreticky závodil 

v Soči, co by bylo pro tebe jiné oproti Na-
ganu?
My jsme si tenkrát platili všechno sami. 
Maximálně nám půjčili auto. Myslím si, že 
ani dnes na lyžování nikdo nevydělává, ale 
podpora se zlepšila. Závodníci si mohou do-
volit soustředění v Chile a jejich příprava je 
srovnatelná s nejlepšími týmy. Není to ov-
šem zásluha svazu, ale podpora příbuzných 
a blízkých jednotlivých závodníků, kteří loví 
sponzory, kde se dá. 

 Alpské lyžování je nebezpečný sport z hle- 
diska pádů. Měl jsi nějaké vážné zranění? 

Od 15 let, kdy začíná profesionální kariéra, 
jsem měl čtyři sezóny absenci z důvodu zra-
nění. Kvůli poslednímu zranění jsem ukon-
čil kariéru. Ještě v roce 2001 jsem získal titul 
a do přípravy na další sezónu jsem dal všechno, 
padly na to poslední peníze. Měl jsem v tré-
nincích výborné výsledky, všechno vypadalo 
nadějně. Ale pak jsem se těsně před začátkem 
sezóny zranil při tréninku a  bylo po  všem. 
A v 28 letech se vrací hůř než v osmnácti. Vel-
kou roli hrály i morální zábrany, další příprava 
by finančně zruinovala celou naši rodinu.

 Co jsi musel své kariéře obětovat? 
Určitě vzdělání. Vždycky jsem chtěl zá-

vodně lyžovat a nepřemýšlel jsem nad tím, 
že bych někdy dělal něco jiného. V 18 letech 
jsem si přál studovat medicínu, ale to se ne-
dalo skloubit.

 K lyžování vedeš i své dva syny. Jak pro-
bíhá jejich příprava? 

Zatím trénujeme od pátku do neděle a jednou 
nebo dvakrát za dobu přípravy vyrážíme na 

ledovec. Trénuji je spíš pocitově. Metodika tré-
ninků se nedá vyčíst v žádné knize. Dívám se 
na ty nejlepší závodníky a od nich odkoukám 
styl. Můj vzor je momentálně Američan Ted 
Ligety, jehož technika mě přijde nejvyspělejší. 
Ale jiný trenér může mít zase jiný vzor. 

 Jak dlouho žiješ s rodinou na Hradišt-
ku a z jakého důvodu? Vzhledem k tvé 

práci a k  tomu, že tvoji synové závodně 
lyžují, není to pro vás trochu nevýhodné 
místo?

Do roku 2003 jsem žil jenom na Šumavě, byl 
jsem takový hrdý horal a všechno ostatní, 
kromě vyšších hor, pro mě nemělo úroveň. 
S  manželkou Ivou jsme se pak kvůli práci 
museli přestěhovat do Prahy, kde jsme ne-
mohli vydržet a sháněli jsme si levné byd-

lení za Prahou. Tak jsme se dostali nejprve 
do Štěchovic a po pěti letech jsme se usadili 
na Brunšově. Líbí se mi tu krajina, mám rád 
místní lidi, spolky. Celá naše rodina je tu moc 
spokojená. Kluci tady hrají fotbal a jsme nad-
šení, jaký mají trenéři osobní přístup a jak se 
dětem věnují. Situace se otočila, na Šumavu 
jezdím kvůli práci a tady se cítím doma. 

Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala 

LUCIE HAŠKOVÁ

JSEM PROŽIL OSUDOVÝ OKAMŽIK SVÉ KARIÉRY

Marcel Maxa se narodil v roce 1974 
v Plzni. Od dětství žil na Šumavě, 
kde se připravoval na kariéru zá- 
vodníka v alpském lyžování. V se- 
zóně 1993/1994 debutoval na Svě- 
tovém poháru ve Val d´Isére. Ně- 
kolik let patřil k našim nejlepším 
sjezdařům. Stal se dvakrát mistrem 
republiky, vyhrál Světový pohár 
v superobřím slalomu a dvakrát 
Evropský pohár ve slalomu. Českou 
republiku reprezentoval i na ZOH 
v roce 1998 v Naganu, kde se ve sla- 
lomu do kombinace umístil na de- 
vátém místě. Je ženatý, má dva sy- 
ny a dceru. S rodinou žije na Hra-
dištku.



{ 12 }

{ ŠKOLA }

Když před lety přišla paní Hradilová, tehdy učitelka naší školy, s myšlenkou uspořádat 
soutěž a přehlídku vydlabaných dýní a nazvala tuto akci Dýňobraní, nikoho asi nena-
padlo, že se tato událost stane oblíbenou podzimní tradicí.
Dýňobraní je už poněkolikáté první velkou 
školní akcí, kdy se v novém školním roce 
mají možnost rodiče s dětmi neformálně 
setkat s pracovníky školy, popovídat mezi 
sebou, předvést své umění výtvarné i ku-
chařské, zkrátka užít si krásné odpoledne. To 
letošní proběhlo ve čtvrtek 24. října a počasí 
nám opravdu vyšlo, bylo to určitě nejteplejší 
Dýňobraní ze všech. 

Co dýně, to originál

Aby na dlabání bylo dostatek času, začali 
jsme letos už po čtvrté hodině. A vyplatilo 
se to. Z neuvěřitelného počtu 65 soutěžních 
dýní šla jedna jediná vybrat velmi těžko. 
Když jste si je rozsvícené a vyrovnané do 
řádky v podvečer prohlíželi, nemohli jste se 
vynadívat. Nápaditost a zručnost soutěžících 
byla ohromná. Nakonec zvítězil o jeden je-
diný hlas originální nápad – z různě velkých 
dýní vytvořit tříhlavou saň. Protože chápe-
me, že mnoho rodičů na akci dorazí rovnou 
z práce a uhlídat drobotinu mezi mnoha lid-
mi s nožíky a jinými ostrými nástroji je těž-
ké, uspořádali jsme i soutěž o nejhezčí dýni 
vyrobenou doma. V této kategorii se sešlo 
kolem deseti dýní, k nemalé radosti všech, 
neboť vydlabanou dužninu z dýní upravova-
ných na místě paní vychovatelky proměnily 
ve vynikající dýňové zelí – tradiční to pokrm 

k opékaným vuřtíkům. K chuti přišla také ze-
lenina a ovoce, dodaná ze školní jídelny.

Samé dobroty a tvoření

Domácích specialit se letos mnoho nesešlo, 
ale byly o to originálnější. Mufinoví pavouč-
ci, dýňová polévka, pečená dýně, perník, dort 
– bohužel asi nevyjmenuji vše, po mnohých 
dobrotách večer, kdy jsem opustila dílničku, 
zůstaly jen prázdné krabice a tácky. Děti, kte-
ré chtěly, si mohly v dílničce u paní učitelky 

Hynkové a Taskové za pomoci někoho do-
spělého vyrobit z menších dýní figurku. Vět-
šinou i mezi nimi se snažíme druhý den vy-
brat tu nej. V letošním roce ale byly všechny 
tak úžasné, že si sladkou perníkovou odměnu 
zasloužili všichni. V druhé dílničce si mohly 
děti nazdobit perníkového ducha, většina ho 
s chutí rovnou i snědla („To ho ani neukážeš 
tátovi?“ – „On by to nevydržel.“). 
Pěkná, povedená akce je za námi. Ale to pro 
nás nic neznamená, už se pilně připravujeme 
na další, v prosinci nás čeká vánoční besídka 
– přijďte se na nás podívat a držte nám palce.

Text: LENKA KOSTEČKOVÁ

ZDĚŠENÍ NA ZASTÁVCE A ROZDÁVÁNÍ 
KREDITNÍCH KARET MEZI DVEŘMI
Zatímco výše zmíněné kreditní karty byly pouze na hraní (viz dále), zděšení čekajících 
(a ještě napůl dřímajících) lidí na zastávce autobusu u zámku v úterý 15. 10. v 8.00 bylo 
nefalšované. Čtvrťáci a páťáci z hradištské školy si totiž vyjeli na výlet do Prahy. Respek-
tive na interaktivní výstavu nazvanou  Peníze nebo život v Muzeu hlavního města Prahy.

Po  necelé hodince mačkání se v  autobuse 
jako sardinky, aby se všichni přistupující 
vešli, jsme dorazili do  Prahy. Zvládli jsme 
i úskalí v podobě eskalátorů a hladových ho-
lubů (tímto pražští holubi děkují maminkám 
za svědomitou přípravu svačinek) a konečně  
jsme vstoupili do muzea.

Co s kreditní kartou

V tom okamžiku se z našich dětí stali „do-
spělí“, obdržely od  lektora imitaci kreditní 
karty a vrhly se do světa peněz. Výstava totiž 
byla zaměřena na finanční gramotnost dětí. 
Na kreditní kartu děti měly plněním různých 
úkolů získávat „peníze“ tím, že odpovídaly 
na  kvízy, zkoušely rýžovat zlato, investo-
vat své peníze, tisknout peníze, ukládat své 
úspory v bance… Rozhodnutí, co s nabytým 
jměním provedou, bylo čistě na nich. Se si-
tuací složitou i pro dospěláky si poradily ale 

hravě, někdo se „topil“ v penězích, někdo si 
užíval luxusu a vyhazoval je z okna, či utrá-
cel v obchodě, ale bylo fajn, že většina dětí je 
darovala i na charitu!

Kam s penězi

Zajímavou zkušenost děti učinily, že když 
si peníze „vydělají“ samy (třeba vyčerpáva-
jícím šlapáním na  rotopedu, aby „splatily 
hypotéku“), mnohem více pak rozvažují, 
jestli je šmahem utratí, nebo si je nastřádají. 
A když k tomu ještě poznaly příběhy rodin 
z druhého konce světa, které musí vystačit 
s jedním dolarem na den, o to víc byly v jejich 
utrácení uvážlivější. Že byla výstava poučná 
a inspirující, bylo patrné i z následných debat 
cestou domů, např.: „Kam jsi investoval svoje 
peníze? Já je dal na úroky“, „Můj příjem mi 
nestačil ani na dovolenou na horách.“  apod.
Takže, vážení spolucestující v autobusu, me-
tru i vy, pane řidiči, děkujeme, že jste jízdu 
s námi vydrželi, nebyla zbytečná. A určitě ani 
poslední.

Text: JARMILA DVOŘÁKOVÁ

DÝŇOBRANÍ SE STALO TRADICÍ
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NOVÁ ŘEDITELKA MŠ SE PŘEDSTAVUJE
Po odchodu paní ředitelky Matouškové vyhlásila obec další konkurz na místo ředitelky 
MŠ. V listopadu proběhlo dvoukolové řízení a v souladu s platnými zákony a nařízeními 
jmenoval pan starosta novou ředitelkou paní Mgr. Magdalenu Bílkovou, která se ujme 
funkce k 1. lednu 2014. Požádali jsme ji, aby se nám na stránkách Zpravodaje předsta-
vila.

Pokud se počínaje lednem 2014 budeme 
potkávat, můžete si mne přiřadit k mateř-
ské škole v Hradištku. Velmi mne potěšilo, 
že jsem byla jmenována do funkce ředitelky 
této mateřinky a prakticky se tak stanu sou-
částí dění v obci.
Z fotografie se na Vás dívá máma dvou dětí 
z Jílového u Prahy. Vystudovala jsem pedago-
gickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 
a profesně se vždy zabývala věkovou katego-
rií „děti“. Mou kariéru obohatila pedagogická 
práce s dětmi předškolního věku, mladšího 
školního věku, výuka angličtiny, vzdělává-
ní pedagogických pracovníků a dlouholetá 
praxe na odboru školství.  V minulosti se mi 
například podařilo získat finance na projek-
ty, spoluorganizovat spoustu vzdělávacích 
a volnočasových akcí, v rámci nich vytvořit 
a stmelit týmy a především nadchnout pro 
různé činnosti děti i dospělé. Výčet by mohl 
pokračovat třeba pořádáním a vedením dět-
ských letních i zimních táborů a ozdravných 
pobytů. Jsem žena všestranných zájmů po-
čínaje cestováním, sportem, studiem cizích 
jazyků a zdaleka nekonče hudbou, filmem, 

četbou nebo zahradou. Zahlédnout mě mů-
žete i s pádlem v ruce. Sázava patří k mým 
nejoblíbenějším koutům naší vlasti.

Mateřská škola oslavila 30 let od jejího zalo-
žení. Do dalšího období jí chci popřát bez-
problémový chod, spolehlivé zázemí, skvělý 
tým pracovníků, vstřícné rodiče a samozřej-
mě to hlavní, spokojené děti. Platí totiž, že 
co se do dítěte vloží v předškolním věku, to 
ho ovlivní na celý život. Až 85 % osobnos-
ti člověka se utváří do šesti let věku dítěte. 
Proto hodlám spoluvytvářet prostředí bez-
pečné a  dítě rozvíjející, prostředí bohaté 
na podněty a zaměřující se na všestrannost. 
Obec Hradištko je umístěna v cenné lokalitě 
s přírodními rezervacemi a naučnými stez-
kami nad soutokem Sázavy a Vltavy. Tento 
fakt přímo vybízí k pravidelnému pobytu dětí 
v přírodě, jejímu poznávání a ochraně. Co 
se týče dalších aktivit, hodlám se konkrétně 
zaměřit na pestrost pohybových aktivit, re-
laxační techniky, dechová cvičení včetně hry 
na flétnu, logopedickou prevenci, hravou an-
gličtinu a spoustu dalších… Předpokládám, 
že ve spojení rodina + školka se nám podaří 
nejedna společná akce.  
Příchodem do Hradištka doufám, že ve spo-
lupráci se zřizovatelem, spolupracovníky, 
institucemi a spolky budu moci uskutečnit 
spoustu nápadů a  najdeme společnou řeč. 
Přistihla jsem se totiž, že často říkám: „Vše 
podstatné je v lidech…“. 

Text: Mgr. MAGDA BÍLKOVÁ

ŠKOLKA V LESE A LES VE ŠKOLCE
Určitě vás napadá, že v Hradištku vzniká nová lesní školka. Kdepak, to si jen děti z MŠ 
v Hradištku naplno užívaly poslední barevné listy a teplo podzimního sluníčka. Pozvaly 
si do své školky myslivce – pana R. Zděnka, tatínka Haničky z Dráčků.
Přišel v parádní myslivecké uniformě, s klo-
boukem, puškou i dalekohledem. Děti přiví-
tal troubením a už začalo zajímavé vyprávění 
o stromech, o zvířátkách v lese, o práci my-
slivce, o střílení, o pozorování a péči o lesní 
zvířata. Děti se dozvěděly, jak se mají v lese 
správně chovat a vyluštily na výbornou ob-
rázkové hádanky. Panu myslivci ukázaly 
na oplátku svůj podzimní les ve  třídě. Byl 
plný papírových stromů, vylisovaných po-
malovaných dubových  listů a  stromů na-
kreslených uhlem. Byla v něm snad všechna 
lesní plyšová zvířátka pěkně v doupátkách 
a  se zásobami na  zimu. Lesem se klikatily 
cestičky z kaštanů.

Procházka voňavým lesem

Po  svačině jsme si vzali batůžky a vyrazili 
teď i s ohařem Akymem k myslivecké cha-
tě. Tam bylo teprve vyprávění pana myslivce 
dobrodružné. Prohlédli jsme si bažanty pěk-
ně zblízka. Létali nám i nad hlavou. Zahléd-
li jsme srnku a poznávali hlasy ptáků. Les 
krásně voněl. Až u krmelce jsme odpočívali. 
Nejprve jsme dali do dřevěných korýtek dob-
roty pro lesní zvířátka a pak jsme se spolu 

s Akymem dali do jídla i my. Panu myslivci 
jsme poděkovali, zazpívali zaječí písničku 
a dali mu plnou tašku suchého pečiva, kte-
ré jsme nosili do  školky celý týden. Přijal 
naše pozvání na  druhou výpravu do  lesa, 
tentokrát s cílem ozdobit zvířátkům vánoční 

stromeček. Když pan myslivec nabídl dětem, 
že je naučí poznávat zvířecí stopy ve sněhu, 
ozvalo se hlasité „Hurá!“ Do školky jsme se 
vrátili s více jak hodinovým zpožděním, ale 
naše hodné paní kuchařky nám oběd ohřá-
ly a ještě nás pochválily. Prožili jsme krásný 
podzimní den.

Text a foto: MARCELA DUBOVÁ
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MÁME ZA SEBOU DALŠÍ VYDAŘENÝ ROK
Práce knihovnice je velmi radostná. Patří mezi nejméně stresující zaměstnání a prostře-
dí knihovny je jako oáza klidu. Přesto máme pořád co dělat a naše práce zabere mno-
hem více času, než je dvouhodinnová výpůjční doba. Věříme, že jak roste naše úsilí stále 
v knihovně něco zlepšovat, roste i spokojenost našich čtenářů.

Hlavním důvodem dobrého fungování 
knihovny je podpora zastupitelstva, které 
štědře financuje chod knihovny, takže si 
můžeme dovolit nakoupit během roku tako-
vý počet knih, abychom uspokojili většinu 
našich čtenářů. Občas je knih tolik, že je ne-
stíháme balit a zapisovat, ale to jsou mnohem 
příjemnější problémy, než se rozhodovat, zda 
koupíme nového Nesba nebo nového Von-

drušku, protože na oba už nemáme peníze. 
V letošním roce nám do fondu přibyly také 
nové a krásné knihy od našich spoluobčanů, 
rádi bychom poděkovali hlavně paní Papouš-
kové, Rožníčkové, Petrákové a Pipotové.

Aktivity pro děti

Celý rok se snažíme podporovat čtenářství 
u dětí, a to nejen pomocí při výběru kvalitní 
knihy, ale i pořádáním akcí a besed. Díky kre-
ativním učitelkám a družinářkám, které nám 

vymýšlí témata, co by se jim zrovna hodilo, 
připravujeme pro děti nové aktivity. V červ-
nu jsme například zkoušeli páťáky ze znalostí 
o historii i současnosti naší obce, v listopadu 
zase pozvali družinu na prohlídku zámku, při 
které je provázela dávná majitelka hradišt-
ského panství Kateřina Slepotická. Letošní 
družinové téma zámeckých strašidel nás při-
mělo k zopakování akce, která měla premié-
ru před šesti lety – Do knihovny za strašidly. 
Kolem sedmdesáti dětí si přišlo do knihovny 
poslechnout hororový příběh a pak se všichni 
odvážlivci vydali ztemnělým zámkem hledat 
strašidla. 

Půjčujeme hry

Od  října nabízíme novou výpůjční službu 
– půjčování deskových her. Nabízíme Párty 
Alias – Velká sázka, Zlaté Česko, Ubongo 

a Dominion. Přijďte si vybrat hru na dlouhé 
zimní večery trávené s  rodinou nebo jako 
zábavu na silvestrovský večer. 

Text: LUCIE HAŠKOVÁ;
 foto: TOMÁŠ VYBÍRAL

NOVINKY 
PRO DOSPĚLÉ
Z. Svěrák – Po strništi bos

V. Vondruška – Ulička hanby
M. Viewegh – Můj život po životě

H. Pawlowská – Pravda o mém muži
J. Rudiš – Národní třída

J. Matyášová – Přátelství navzdory 
Hitlerovi

T. Boučková – Šílené smutné povídky
K. Hosseini – A hory odpověděly

J. Irving – V jedné osobě
S. Mawer – Pád

H. Murakami – 1Q84: Kniha 3
P. Coelho – Rukopis nalezený v Akkonu

D. Sedaris – Naháč
D. Brown – Inferno

P. Kerr – Praha osudová
J. Nesbö – Levhart

L. Kepler – Písečný muž
G. Flynn – Zmizelá

K. Follet – Zima světa
J. Harrisová – Broskve pro otce Francise

NOVINKY 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

D. Mrázková – Slon a mravenec
P. Horáček – Husa Líza

P. Brycz – Bílá paní na hlídání
J. Kahoun – Legrační dům
Vhrsti – Chci být dospělý

R. Drozda – Pohádky pana přednosty
M. Pilátová – Gorilí táta

Š. Váchová – Chaloupka na vršku II.
E. Stará – Dušinka, víla věcí

I. Březinová – Okno do komína
P. Dvořáková – Julie mezi slovy

P. Šrut – Lichožrouti navždy
Delaf – Pupíky 6

Kašpárek v rohlíku – Postřelená kniha
D. Walliams – Malý miliardář

M. Kratochvíl – Pachatelé dobrých skutků
D. Krollupperová – O´Bluda

K. Schwabiková – Cesty dětí do staletí
U. Orlev – Ostrov v Ptačí ulici

T. de Fombelle – Vango
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SETKÁNÍ JUBILANTŮ – 30. LISTOPADU 2013
90

Zdeňka Šellerová

85
Miluše Dyrhonová

80
Jiří Šulc

Drahomila Brabcová
Marie Langová
Alfréd Plocek

Alena Korbelová
Zdeněk Ebr

Zdeňka Fáberová

75
František Šmoranc
Jaroslava Ebrová

Stanislav Komínek
Marie Veverková
Jaroslav Krátký
Václav Hnátek

Marie Tomášková
Zdeněk Peterka
Zora Papáčková

Eva Kratochvílová

70
Jaroslav Langr
Miroslav Filip

Josef Brčák
Marie Voronovová

Alena Jiranová
Irena Kaňková

František Hanousek
Jaroslava Šestáková

Marie Pospíšilová
Karel Richter

Josef Lang
Miroslav Počarovský

Antonie Skalická
Marta Tošnarová
Marie Zděnková

Foto: HEDVIKA CZURDOVÁ JEŽKOVÁ

Po dlouhé nemoci zemřel dne 7. listopa-
du 2013 pan František Holešta. Bývalý 
zastupitel a dlouholetý člen komisí při 
obci Hradištko. Mnozí jistě vzpomenou 
jeho významnou činnost při koordinaci 
záchraných prací v době ničivých po-
vodní v roce 2002. Upřímnou soustrast 
manželce Dagmar a rodině.

UCTĚNÍ PAMÁTKY 
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Dne 11. listopadu členové OS Ovčičky uctili památku váleč-
ných veteránů. Po úpravě okolí pomníku, posekání a vyhrabání 
staré trávy, uctili památku padlých tichou vzpomínkou a polo-
žením věnce s vlčími máky. Nezapomeneme.

Text a foto: RUDOLF ZDĚNEK

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 5. ŘÍJNA 2013
Lucie Černá

Rozálie Doubková
Adriana Geržová
Nicole Kurylová

Dominika Šofrová
Ondřej Nepimach
Tobiáš Šafránek
Matyáš Štěrba
Matyáš Vácha

Vít Zděnek
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Hradištský advent přispěl  
ke zlepšení vztahů mezi lidmi

Měl jsem tu čest být pozván k zahájení již 
v  pořadí VII. Hradištského adventu. Vá-
noční trh na návsi vytvořil důstojný rámec 
slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu 
v neděli 1. prosince v 16 hodin. Ještě dlouho 
poté zněly obcí a okolím písně. My křesťané 
chápeme advent jako přípravu na  příchod 
Našeho Spasitele. Naším základním příspěv-
kem k uzdravování světa, zejména toho naše-
ho, západního, sytého, znuděného a čím dál 
bezradnějšího, by měla být žitá naděje. Nadě-
je na zlepšení vztahů mezi námi, při respek-
tování individuality každého z nás. Podobné 
akce k tomu přispívají, ukazují, že na malé 
obci může být kulturní život, že není třeba, 
aby všichni spěchali třeba na Staroměstské 
náměstí, ale žili kvalitní život ve vlastní obci. 
Za tuto vzestupnou tendenci je třeba poděko-
vat starostovi obce i jeho spolupracovníkům, 
jmenovitě pánům Mertovi a Neužilovi, ale 
i mnoha dobrovolným nadšencům.
Na závěr bych všechny zájemce rád pozval 
do štěchovického kostela na již tradiční se-
tkání na Půlnoční mši, (s udělováním cen pro 
zasloužilé občany v působnosti naší farnosti), 
konanou 24. prosince ve 24.00 a na koncertní 
provedení Rybovy Mše Vánoční, a to v sobo-
tu 28. prosince 2013 v 16.30 hodin.
Přeji Vám požehnané Boží Vánoce 2013.

PAWEL ADAM DEBEK

PODĚKOVÁNÍ 
ZA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI

Jako každý rok, čtyři neděle před Vánocemi 
přišel advent, zahájení doby, kdy lidé jsou si 
blíž a alespoň těch několik pár chvil se mo-
hou odreagovat, vypustit, zpomalit, zamyslet 
se a být s těmi, které po celý rok neviděl. Bo-
hužel v této uspěchané, rychlé, hektické době 
máme na vše času méně. Na rodinu, kamará-
dy, přátele, a proto děkuji za první adventní 
neděli, kdy se mně a doufám i všem zúčast-
něným podařilo zpomalit, pokecat a užít si 
odpoledne u krásného stromečku.
Děkuji organizátorům za přívětivé slovo, vá-
noční koledy a hudbu, která vánoční shon 
odlehčila a  s úsměvem na rtech se většina 
z nás pohupovala v jejím rytmu. I na malé 
vesnici, jakou je Hradištko, se povedlo za-
hájit adventní čas, stejně jako  na náměstích 
ve velkých městech, s tím rozdílem, že zde 
se všichni známe a máme k sobě blíž. Více 
takových šťastných dní, hodně zdraví všem 
po zbytek tohoto roku i v roce nadcházejícím. 

Přeje JITKA PODZEMSKÁ

ADVENTNÍ MAŠINKA S OŽRALY

O  první adventní neděli jsme stejně jako 
v předchozích letech měli možnost společně 

se setkat při rozsvěcení vánočního stromu. 
Soudě podle hojné účasti nejen rodičů s dět-
mi jde o akci již vskutku tradiční. Za roky, 
kdy se tato akce u nás organizuje, se postupně 
mění její rozsah a s ním spojený způsob orga-
nizace. Větší počet návštěvníků si například 
vyžádal stavbu pódia a ozvučení. To je samo-
zřejmě přínosné: vidět a slyšet chtějí všichni. 
Stejně dobrá je i možnost zakoupení vánoč-
ních výrobků místních živnostníků nebo 
šikovných lidí, kteří umí vykouzlit ve svých 
rukou hotové zázraky, případně možnost 
zakoupení malého tradičního občerstvení 
(svařené víno, pražené mandle apod.). 
Nejdůležitejší součástí přípravy každé veřej-
né akce tohoto je dramaturgie: pořadí jed-
notlivých vystoupení, kdo vystoupí a s čím, 
kdo bude celou akci uvádět a podobně. Dra-
maturgie by měla být v souladu se smyslem 
a posláním každého veřejného setkání tohoto 
druhu. Takže jinak by mělo vypadat zahájení 
pouti, Šibřinky nebo právě zahájení adventu. 
Podle našeho názoru je smyslem slavnostní-
ho rozsvěcení vánočního stromu především 
společné předvánoční setkání lidí z  naší 
obce. Jde o sdílení určité slavnostní nebo 
i posvátné události ve veřejném prostoru.  
Vystoupení kapely K. Čiháka letos celou akci 
úplně devalvalo. Myslíme si, že Jede jede ma-
šinka a na Okoř je cesta…, možná i nějaké 
další fláky, se k adventu opravdu nehodí. Ob-
zvlášť v kombinaci se štěchovickým panem 
farářem, který letos poprvé v historii strom 
přišel požehnat. Dá se prominout ledacos: ne 
zcela kompetentní moderátor (každému není 
dáno lehce a pohotově mluvit z patra), děti 
mimo pódium, které nebyly vidět a díky špat-
nému ozvučení z poloviny ani slyšet (to se 

v příštích letech vychytá), oproti předchozím 
letům ani jediná společně zazpívaná koleda 
(to dáme příští rok). Ale mašinku s ožraly 
na  zahájení adventu skutečně prominout 
nemůžeme. 
Využíváme tedy své právo vyjádřit se k or-
ganizaci akce, aniž jsme se účastnili její pří-
pravy. Všichni se pohybujeme ve společném 
veřejném prostoru a  jde o  to, jak ho napl-
níme. Nejen fyzicky, ale i mentálně: jakými 
společnými zážitky ho budeme utvářet a jak 
o něm budeme diskutovat. To je něco, co se 
stále musíme učit. V tomto smyslu si v sobě 
neseme z minulé doby obrovský handicap. 
Smyslem tohoto příspěvku tedy není naky-
dat hnůj na pořadatele, nýbrž přispět svým 
názorem do diskuse o společném veřejném 
prostoru.
Přejeme tedy nám všem, aby se příští rok po- 
řadatelé slavnostního rozsvěcení hradištské-
ho vánočního stromu radostně zúčastnili této 
diskuse a  abychom se všichni opět při tak 
krásné příležitosti, jako je začátek adventu, 
sešli ve zdraví, v harmonii a pokud možno 
bez ožralů!
       Krásné Vánoce!  

MIROSLAVA FLEMROVÁ 
A MARKÉTA ŠAFRÁNKOVÁ

 
JEDE JEDE ADVENT 

(AŽ SE Z NĚJ KOUŘÍ…)

To, že naprostá většina z nás, obyvatel vy-
spělého světa vzešlého z křesťanství, prožívá 
v dnešní době advent zcela jinak, než jaké je 
jeho poselství, fluidum, je sice možná smut-
ný, ale neoddiskutovatelný fakt. Každý z nás 
však alespoň podvědomě vnímá, že advent 

JAK SE (NE)LÍBILO LETOŠNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU
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není o  zábavě, ale naopak o  zklidnění se, 
upozadění, sebeumravnění, rozjímání, me-
ditaci. Člověk nemusí být věřící, aby ctil hod-
noty adventu, i kdyby jen jako kulturního fe-
noménu. Ten fenomén totiž není samoúčelný 
– každý z nás jednou za čas potřebuje ubrat 
plyn a obrátit se trochu do  sebe, aby zno-
vu nabral síly. Kdy jindy to udělat, když ne 
v nejtmavším, nejchladnějším období roku, 
v očekávání příchodu svátků.
Před nedávnem jsme se spolu sešli, v  po-
čtu hojnějším než kdy dřív, k rozsvěcení – 
a dokonce i posvěcení – vánočního stromu 
na  naší návsi. Obviňte mě ze staromilství, 
nostalgie či škarohlídství, ale rozdíl průbě-
hu letošního setkání a těch z před několika 
let nemohl být větší. Jistě, jedním z důvodů 
je, že je nás rok od roku víc a víc, což je jen 
dobře. Dobře organizačně zvládnout takové 
setkání je logicky stále těžší, zvlášť chceme-li 
(ale chceme opravdu…?) udržet jeho pokoj-
ný sváteční charakter. 
Problém s ozvučením může nastat vždy, ale 
ten, který narušil zpěv koledníků z naší zá-
kladní školy u vánočního stromku, jako by 
byl testem nás všech. Zvládneme se zklid-
nit tak, aby bylo děti dál dobře slyšet i bez 
ozvučení? Když už ne pro vlastní a společnou 
radost z povznášející atmosféry, tak alespoň 
z respektu k přednášejícím dětem? Odpověď 
zní: Ne. 
Obviňovat z  toho ale nemusíme jen sebe. 
On totiž jako by charakter celého toho pod- 

večerního setkání vybízel spíše k veselí než 
ke zklidnění, spíše k pohybu, hovoru a kon-
zumaci než k zastavení se a niternému pro-
žívání doplněnému případně společným 
zpěvem vánočních koled. Jako bychom měli 
na Hradištku málo zábav a potřebovali jsme 
v jednu takovou proměnit i advent. Akce – 
záměrně volím tohle slovo – prostě vybízela 
spíše k zábavnímu pojetí než k adventně svá-
tečnímu. Vánoční trh narostl do pouťových 
rozměrů, souvislost se svátečním časem 
u některých stánků malá až žádná. Odpusťte 
mi tu sarkastickou poznámku – už chyběly 

jen ty kolotoče. Zvlášť když pak přijela i Ma-
šinka…
Myslím, že v tom počtu, ve kterém se v po-
sledních letech u stromku scházíme, nabývá 
na větší důležitosti než kdy dřív role moderáto-
ra. Pomohlo by určitě i oddělení prostoru trhu 
a auditoria, protože ti nakupující a bavící se 
logicky ruší ty, kdo si přejí hned vedle poslech-
nout nebo si zazpívat koledy. Věřím, že tu mlu-
vím z duše nejen své, že v příštím roce mašinka 
zařadí zpátečku a vrátíme se k důstojnějšímu 
pojetí adventního setkání. Zaslouží(me) si to. 

ROMAN ŠAFRÁNEK

O KULTUŘE NA VSI
Jako zastupitelka obce, která má s kulturním děním co do činění, bych ráda přidala 
pár řádek k diskusi, která se po první adventní neděli rozproudila. Vzhledem k tomu, 
že letos jsem se z vážných důvodů nemohla příliš účastnit příprav první adventní neděle 
a ani jsem se jí ve finále nemohla osobně zúčastnit, nepřísluší mi hodnotit. Ráda bych 
ale využila tohoto prostoru k tomu, abych se s vámi podělila o svou představu toho, jak 
by mělo či mohlo kulturní dění – potažmo adventní program vypadat.

Nejsme kulturní středisko. Jsme malá obec, 
ale věřím, že nikoli průměrná. Nakonec  
i volební výsledky opakovaně ukazují, že 
volíme jinak než průměr republiky a že nad 
děním okolo nás přemýšlíme. Jsme kultur-
ní obec. Pestrá. Žijeme tu vedle sebe dělní-
ci, řemeslníci, podnikatelé, intelektuálové  
a všechno mezi tím. A věřím, že tu žijeme 
rádi. Tak by podle mne i nabídka kulturních 
akcí měla být stejně pestrá. Aby si každý 
mohl vybrat podle svého gusta. Pouť, ven-
kovské tancovačky, koncerty, výstavy, různé 
programy pro děti, adventní akce a mnoho, 
mnoho dalšího. Nemám ráda, když je jeden 
druh zábavy povyšován nad jiný, ale mys-
lím, že pouť by měla zůstat poutí a koncert 
koncertem. Že bychom se neměli snažit na-

cpat všechno do nějaké stejné šablony.

Advent jako sousedské setkání

Když bylo na mne, abych převzala štafetu 
přípravy adventních akcí, chtěla jsem, aby 
první neděle nebyla ani pouť ani koncert. 
Měla jsem a mám představu, že půjde 
víceméně o sousedské setkání. O příležitost 
vidět se s těmi, na které máme přes rok jen 
málo času, aby vesnice opravdu žila spolu. 
Aby toto setkání zarámované duchovním 
rozměrem adventního času bylo o setkání. 
Roky se daří postavit krásný vánoční strom, 
který daruje někdo z „našich“. Každý rok 
vystupují s  krátkým programem „naše“ 
děti. Chtěla jsem, aby ti, kdo budou na trhu 
prodávat zboží s  čistě vánoční tematikou 

byli také „naši“. Trvale žijící, chatatři či 
naši přespolní sousedé. Stejně jako ti, kdo 
v  krátkém programu veřejně vystoupí. 
Tématicky, krátce, se zamyšlením o čase 
adventním. V minulých letech byli na návsi 
Tři králové, jesličky, Josef s Marií, v ohrádce 
živá zvířata jako v Betlémě. Byla bych ráda, 
kdyby příště mohl být třeba živý Betlém. 
Děkuji všem, kteří mi v uplynulých letech 
pomohli nápadem i pomocí. Děkuji i těm, 
kteří vše připravovali letos. Spousta práce  
a starostí je za přípravou každé akce – ať se 
povede nebo ne.
Ať už se letošní první adventní neděle do 
vašeho vkusu trefila nebo ne, dovolte mi, 
abych vám popřála svátky plné pohody, lás-
ky, abyste je mohli prožít ve zdraví a s těmi, 
které máte rádi. A nám všem přeji, aby nás 
podoba hradištského adventu příští rok ne-
rozdělila, ale naopak smířila, jak se na svát-
ky, které v naší křesťanské tradici oslavují 
příchod Lásky sluší a patří. 

Text: HANA HRADILOVÁ

JAK SE (NE)LÍBILO LETOŠNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU
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{ SPOLKY,  Z PŘÍRODY }

A  ZASE  PŘIŠEL!
Jak by ne, když do Pikovic chodí už třicet let!!! Pan Mikuláš. Je velké štěstí, že se na po-
čátku osmdesátých let skvělá nabídka našich hasičů – financovat akci pro děti, vděčně 
ujala a že se v Pikovicích pořád nacházejí dobré duše ochotné znovu nahradit předešlou 
partu maminek, kterým už děti dávno odrostly. 

Postupně se o organizaci oblíbené pikovické 
mikulášské besídky staraly maminky Dra-
hošová, Kadlecová, Chadimová, Klusová, 
Ciencialová, Čapková, Minaříková, u hudby 
tatínkové Vrhel a Čapek, jejich obětaví rodin-
ní příslušníci a armáda vždy ochotných čertů, 
andělů a hlavně Mikulášů – Radek Souček, 
Gábina (tehdy) Mlejnská a tatínkové Čapek, 
Klus, Cienciala. Koncem devadesátých let 
v situaci, kdy nebylo možné využít prostoru 
místního sálu, nezaváhal svatý Mikuláš Mar-
tin a sehnal dokonce koňský povoz a do noci 
se svými pomocníky rozvážel nadílku od vrat 
ke vratům po celé vsi na voze, aby naše děti 
nebyly zklamané. Posléze jsme zase díky ha-
sičům mohli podstatně vylepšit i moderová-
ní a přednášení dětí kvalitním mikrofonem 

a byli jsme také moc vděční Renatě Hanzlíč-
kové (Papáčkové), která nadílky pravidelně 
celé roky obohacovala o krásné hračky. Velmi 
potěšující je i počet dětí, který se u nás trvale 
drží na počtu cca 60, včetně vždy několika 
nových potomků našich dětí, které už jsou 
sice životem zaváté jinam, ale srdcem jsou 
pořád Pikováci. 
I letos vše proběhlo ke spokojenosti malých 
i velkých. Malí si pohráli, zasoutěžili, mlsali, 
básničky přednesli i trochu strachu prožili, 
aby dostali svůj sladký balíček a  advent-
ní kalendář. Velcí zas popovídali, sledovali 
soutěžní klání svých potomků, zasmáli se 
jejich legračním výrokům, nafotili spoustu 
materiálu a večer se pak ještě mnozí pobavili 
na mikulášské zábavě s bohatou tombolou. 

Předání 
pořadatelské štafety

A dobrý konec? Opravdu 
moc děkuji jako tradičně 
v první řadě našim hasi-
čům, dále pak všem, kteří 
opět přispěli ke zdaru vě- 
ci – manželům Ciencia- 
lovým, téměř celé rodině 
Čapkových, maminkám 
Kubelové a Skálové, Ivetce 
Brišákové, Otovi Wohl- 
muthovi, Filipu Chadimo- 
vi, Niki Kotkové, Elišce 
a Lucce Dolejší. Od příš-

tího roku se ujme vlády nad celou organizací 
nová parta – maminky Kubelová, Minaříko-
vá, Skálová a jistě spousta dalších, kteří po-
mohou – v listopadu aktualizovat seznamy 
dětí, natisknout a roznosit pozvánky a pla-
káty, domluvit s hasiči úhradu, objednat sál, 
nakoupit a přivézt bednu sladkostí, rozdělit 
spravedlivě do nadílek, naplánovat program, 
sehnat patřičné pekelníky a nebeské bytosti – 
postarat se jim o kostýmy a také najít způso-
bilého tatínka, který si sedne za mixážní pult 
a obstará zvukový doprovod. 
Přejeme jim po další dlouhá léta tu spoustu 
rozzářených dětských očí a děkujeme, že pi-
kovickou tradici ponesou dál. 

Text: JANA CHADIMOVÁ; 
foto: NIKOLA KOTKOVÁ

ČERVENÉ BUKY
V dušičkovém čase možná někdo z vás navštívil hřbitov ve Vraném nad Vltavou. Od nás 
z Hradištka je to sice pouhých 8 km vzdušnou čarou, ale po silnicích s nynějšími ob-
jížď kami asi 35 km. Na hřbitově nad přehradním jezerem rostou hned dva buky lesní 
červenolisté.

Tyto buky byly jako památné vyhlášeny asi 
před třiceti lety. V roce 2001 měly obvody 
kmene 312 a 321 cm, dnes už 340 a 346 cm 
– poporostly tedy asi o 25 cm.
Jeden z  nich se nachází hned za vstupní 
branou vpravo, další o 30 metrů dále vlevo. 
Nemůžete je přehlédnout, mohutné kmeny 
nesou bohaté košaté koruny. Jejich zdravotní 
stav je dobrý, buky však nejsou dřeviny dlou-
hověké, takže za několik desítek let s nimi na 
cestách mezi hroby nastanou problémy. Oba 
tyto stromy patří k největším památným čer-
venolistým bukům ve Středočeském kraji.

Červenolistý kultivar

Zatímco dub červený či javor červený jsou 
samostatné druhy, v případě buku se jedná 

pouze o kultivar buku lesního, přirozeně 
vzniklý a ve školkách dále šlechtěný. Z jeho 
bukvic v naprosté většině vyrostou normální 
buky lesní s listy zelenými. Tyto červenolisté 
kultivary jsou po mnoho let oblíbeny zahrad-
ními architekty, a proto je nejčastěji nachá-
zíme v parcích. Nejhezčí pohled skýtají zjara 
hned po vyrašení, kdy je barva stromů světle 
červenofialová.
Stáří těchto buků bude dnes asi 100 let. Těžko 
se to odhaduje: jednou jsme na Pardubicku 
dokumentovali opravdu mohutný buk lesní 
červenolistý na zahradě v Ostřešanech, měl 
obvod kmene přes 500 cm a korunou zabíral 
téměř celou zahradu. Byli přizváni odbor- 
níci a odhadovali tehdy jeho věk na 150 až 
200 let. Majitel zahrady nám však zdoku-

mentoval, že strom opravdu zasadil jeho 
dědeček a to před 95 lety.

Text a foto: EDITA FIKEROVÁ
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{ NAPSALI JSTE NÁM, KULTURA }

ŽÁKOVSKÝ KONCERT 8. PROSINCE 2013 
ZVUKEM I OBRAZEM

Tradiční vánoční koncert žáků prof. Mikotové se snažíme každým rokem nějak ozvláštnit. 
Letos  kromě zobcových fléten a zpěvu vystoupil jako host mladý hornista Jan Javor-
ský a zazpívala sólově i sama paní učitelka Mikotová. Letos vystupovalo rekordních osm 
dětí, které ke klavíru usedly poprvé, a tak i mnoho nových tváří v publiku jistě ocenilo 

obrazový přenos klaviatury, který 
zásluhou pana R. Minaříka pro-
mítáme. Všichni tak nejen slyšeli, 
ale i viděli, jak těžké je někdy vejít 
se se všemi deseti prsty na klávesy 
a o to víc mohli podpořit své malé 
pianisty. Těší mne, že kromě rodi-
čů a přátel vystupujících žáků si do 
obřadní síně našlo cestu i mnoho 
dalších a na všechny hudbymilov-
né se těším opět na jaře.

Text: HANA  HRADILOVÁ

TJ Slovan Hradištko 
pořádá

TRADIČNÍ 
ŠIBŘINKY

v sobotu 

5. dubna 2014
 v tělocvičně

dětské od 14.00 hodin 
dospělé od 20.00 hodin

Ráz: HUDEBNÍ SKUPINY

Hraje skvělá skupina 
HORVÁTH BAND

Plánujeme 
předprodej vstupenek, 

rezervace míst od 10. 3. 2014 
na tel. 602 707 141 a 602 363 885 

(sms zprávou – jméno, počet míst). 

KAPACITA SÁLU OMEZENA.

TOULKY 
MEZI VLTAVOU
 A SÁZAVOU II
Václav Šmerák

vychází v květnu 2014
V chystané publikaci bude jedna 

z kapitol věnována historii
 místního fotbalu. 

Prosíme pamětníky, 
aby se s námi podělili 

o své vzpomínky, 
zážitky i historické fotografie.

Kontakt: Lucie Hašková 
– tel.: 777 826 315,

 e-mail: redakce@hradistko.cz

Vážená redakce,
ráda bych uvedla na pravou míru informaci 
z minulého čísla Zpravodaje obce Hradištko. 
Zpráva se týkala vyčištění navigace na pra-
vém břehu Sázavy z Pikovic do Davle, kterou 
prováděla firma Neužil. Navigace se nachází 
na katastrálním území obce Petrov, byla to 
tedy obec Petrov, která s  finančním příspěv-
kem Středočeského kraje tuto akci zajistila. 
Stavební firma Neužil prováděla vyčištění 
navigace jako dodavatel na základě naší ob-
jednávky. Děkuji tímto panu místostarostovi 
obce Hradištko Ing. Buriánkovi, který nás na 
myšlenku vytvoření příjemné stezky pro pěší  
i cyklisty přivedl.

DANA WOLFOVÁ, starostka obce Petrov

Vážená redakce,
náhodně se mi do rukou dostal časopis Zpra-
vodaj, když jsem zjistil, že je to časopis obce 
Hradištko, zpozorněl jsem. Jsem totiž váš bý-
valý občan, rodák, který do svých 21 let prožil 
krásné dětství a jinošství v tomto místě. Stá-
le mám ještě na Hradištku rodinnou vazbu, 
takže jezdím občas na návštěvu a srovnávám 
a mám radost z nových a pro občany prospěš-
ných věcí. Například nový sběrný dvůr, chod-
níky, osvětlení a upravené a posekané prostory 
obce. Zároveň bych chtěl všem členům redakce 
vzdát hold, jakým způsobem propagují a po-
pisují kulturní a sportovní činnost svojí obce.
S přáním mnoho úspěchů ve vaší činnosti

FRANTIŠEK PITELKA, Davle

Vážená redakce,  
pocházím z Vysokého Újezda 
a byla jsem učitelkou v Bene-
šově a potom na Moravě v Rý-
mařově. Tam žije i moje dobrá 
přítelkyně, která pochází z Pi-
kovic a za svobodna se jme- 
novala Libuše Mašková. Vždy 
mi s láskou vyprávěla o kraji 
mezi Vltavou a  Sázavou. Je 
dcerou z druhého manželství 

pana Maška, kterému ledová 
tříšť odnesla hotel. Potom žili 
v  Praze v  Nuslích, kde měli 
obchod s látkami. Osud ji i mě 
zavál do Rýmařova a oběma 
nám tam nepřinesl moc ra-
dostí. Já se vrátila do rodného 
kraje, kde mám silné kořeny 
především z  mládí. Chtěla 
bych udělat dobrý čin a zjistit 
něco o hotelu Mašek v Piko-

vicích pro svou kamarádku, 
která mi na  dálku pomáhá 
přečkat těžké období. Na-
padla mě myšlenka na  vaši 
pomoc. Kdyby bylo možné 
získat nějaké fotografie či pra-
meny, kontaktujte mě prosím 
na tel. číslo 317 789 547 nebo 
na adresu Vysoký Újezd 32, 
257 44. Děkuji.
JINDRA SCHNEIDEROVÁ
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{ INZERCE }

TŘÍKRÁLOVÝ 
PODVEČER S KOLEDAMI
Vysoký Újezd kostel Narození Panny Marie 

4. ledna 2014 – sobota 
17.00 hod.

Hraje a zpívá společně se všemi přítomnými

 folková kapela PRAŽEC.
V závěru vánočních svátků se můžete trochu projít 

a dát si před i po zpívánkách  svařené víno 
v Újezdské hospodě u Kloubských. 

A kdyby moc mrzlo, zůstaneme s koledami a svařákem
 jen v té hospůdce.

Zve sdružení Mezi řekami. 

OZNAMUJE 

UZAVŘENÍ 
ZAHRADNICTVÍ 

od 24. 12. 2013 do 2. 3. 2014
V této době lze telefonicky objednávat kytice.

Připravuji pro vás široký sortiment:
• velký výběr semen zeleniny i květin

• dárkové kytice, svatební servis

• sezonní dekorace (jarní, velikonoční, podzimní, 
dušičková vazba, smuteční, adventní, vánoční)

• substráty

• květináče, zahradnické potřeby

• trvalky, okrasné rostliny, ovocné stromky,  
skalničky, bylinky, sadba 

Přeji hodně úspěchů v novém roce 2014! 
Těší se na vás Dana Dobešová

PRODEJ KOŇSKÉHO HNOJE
Vylepšete si pěstitelské výsledky o 300 až 400 % 

a použijte koňský hnůj. 

Je to výborný doplněk výživy pro náročné rostliny. 
Použití je opravdu velice široké. Přidává se k ovocným 

dřevinám, pod růže, do výsadbových jam jako zásobní hno-
jivo, do kompostu, k živým plotům na trávníky, 

k bramborám, paprikám, rajčatům, brukvovité zelenině, 
řepě, celeru. Prospívá i květinám a lze mírně přihnojit 
i jarní kvetoucí cibuloviny. Koňský hnůj je vzdušný, 

rychle se rozloží a hloubkově prohřívá půdy. 
Je výborný pro jílovité a studené půdy.

 Urychluje chemické procesy v kompostu, resp. jeho zrání. 
Dobře se snáší s kravským hnojem a lze je kombinovat. 

Z koňského hnoje přecházejí živiny do půdy postupně, 
v závislosti na teplotě a vlhkosti. Vyzkoušejte hnojení 

koňským hnojem, opravdu se vám to vyplatí. 
 500 kg koňského hnoje dovezeme až na vámi určené místo 

na vaší zahrádce. Nezalekněte se avizovaného množství. 
500 kg zpracujete s přehledem. Věřte že budete velice 

spokojeni s vaším rozhodnutím, neboť úroda, 
které se dočkáte, bude opravdu mimořádná.

Cena: 1 000 Kč
Objednávky: 605 416 813

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI
Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 1 200 výtisků a je zdarma distri- 
buován do každé domácnosti. Zpravodaj podporuje podnikatelské aktivi- 
ty subjektů působících v naší obci a jejich inzerci a oznámení zveřejňuje 
formou bezplatné služby (max. 25 % strany A4). Přednostně je umísťová- 
na placená inzerce. 

Inzeráty zasílejte na adresu 
redakce@hradistko.cz 

ve formátu txt, rtf, doc, tif, psd, ai, cdr, jpg 
(v případě jpg bez předchozích zásahů do 
obrázku), v případě hotových inzerátů ve for- 
mátu pdf (tisková kvalita, nejlépe PDF/x-1a), 
a to vždy do konce měsíce předcházejícího 
vydání Zpravodaje (tj. do  konce února, května, 
srpna a listopadu).
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

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



4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ


TEPELNÁ ČERPADLA

  Tepelná čerpadla - vzduch/voda
   - země/voda
   - voda/voda
  Kompletní instalace otopného systému 

     optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
   - podlahové topení
   - klasické velkoplošné radiátory

  Klimatizace a chlazení
  Solární kolektory

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

www.4u-therm.cz
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