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TAK ŠEL ČAS... Barokní Ovčín – jedna z dominant Hradištka
Vyhořel 25. 2. 1995. Po 13 letech řešení otázky, zda dostavět, či zbourat, nakonec srovnán se zemí.
Co bude stát na jeho místě?

Vážení chataři,
rekreanti
a návštěvníci
Hradištka,
letní číslo Zpravodaje jsme se
snažili připravit především pro
Vás. Cílem je seznámit Vás s nejdůležitějšími zásadami, díky kterým
bychom Vám chtěli pomoci zapojit se aktivně do chodu obce
a celkově Vám usnadnit život při jednání s naším úřadem, se
stavebním úřadem ve Štěchovicích i s ostatními úřady v okolí. Není určitě od věci připomenout, kde jsou nejznámější
památky, výletní místa, jak se k nim dostat, kde se můžete
dobře najíst, případně posedět a popovídat si při sklence
dobře vychlazeného piva. Vzhledem k tomu, že bychom se
chtěli zapojit do různých operačních programů a pomocí
dotací postupně měnit ráz obce, bude pro náš úřad důležitá
spolupráce nejen s místními občany, ale i se sezónními návštěvníky, potřebujeme znát názory, co nám chybí k dalšímu
rozvoji cestovního ruchu a spokojenosti rekreantů. Rádi bychom využili krásného prostředí soutoku Vltavy a Sázavy,
které již samo o sobě je zárukou příjemně strávených víkendů a dovolených.
Možná jste se již na webových stránkách Hradištka seznámili se Strategickým plánem rozvoje obce, kde jsme se snažili shrnout naše potřeby a sestavit priority v budování obce.
Většina z těchto projektů se dotkne, a doufám, že hlavně
v pozitivním smyslu, nejen stálých obyvatel Hradištka, ale
i všech rekreantů a návštěvníků.
Největší problémy, se kterými se v současné době potýkáme a chatařů se dotýkají zásadní měrou, je zkvalitnění
infrastruktury v obci včetně chatařských oblastí a zlepšení
odpadového hospodářství. Co se týče cest, vody, kanalizace
a osvětlení platí v Čechách bohužel dotační politika, která
s chataři nepočítá. Jsou oblasti, kde by se vcelku dobře daly
získat dotační prostředky např. na rozvod vodovodní sítě, ale
vzhledem k tomu, že trvale hlášených obyvatel je zde malé
procento, šance na tyto prostředky se minimalizují. Odpady jsou problémem mnoha obcí, ale v obcích s tak silnou
rekreační zástavbou je tento problém ještě násoben. Zákonný
poplatek pokryje jen malou část skutečných nákladů, které
odvoz odpadu z obce ve skutečnosti stojí. Měli bychom se
všichni zamyslet nad tím, jak s odpadem co nejlépe nakládat, tzn. využívat co nejvíce kontejnery na tříděný odpad,
nezahlcovat místa s kontejnery neuvěřitelným nepořádkem
(hlavně, že jsem se toho zbavil a starejte se), totální stupiditou je vytváření černých skládek, případně vyhození pytle
s odpadky do příkopu nebo ještě lépe někomu do zahrady.
V nejbližší době chystáme změny v rozmístění kontejnerů,
půjde především o nárůst těch na tříděný odpad, přesunutí
směsných na místa, kam je vidět, a spoléháme na spolupráci s občany (včetně chatařů a rekreantů), že nám pomohou
odstranit nepořádek z obce. Třeba i tak, že upozorní na ty,
kdo pravidla nedodržují. Prostředky ušetřené tříděním odpadu a na práci čety při úklidu mohou být pak využity daleko
lépe pro budování nových zařízení, která přispějí k postupné
modernizaci Hradištka.
Všem bych rád popřál klidné prožití prázdnin a dovolených, řešení pouze příjemných starostí a určitě nás potěší,
když se do Hradištka budete rádi vracet.
ing. Ladislav Vondrášek, místostarosta

KAM S ODPADY
V katastru naší obce je evidováno 1 780 rekreačních objektů, jejichž využívání s sebou přináší vysoký nárůst produkce
odpadu, a to zejména v letních měsících. Každoročně se zvyšuje
podíl obce na finančním pokrytí nákladů likvidace komunálních
i ostatních odpadů, proto zastupitelé obce přĳali některá zásadní opatření, která by vedla ke zlepšení stávající situace a hlavně snížení nákladů při likvidaci odpadu. Tato opatření se týkají
hlavně provozu sběrného místa v centru obce a jsou přĳata na
zkušební období v měsících duben – srpen 2008.
Dalším přĳatým opatřením jsou evidenční karty, které
obdrželi občané trvale hlášení v naší obci a dále majitelé rekreačních objektů v katastru naší obce. Při ukládání odpadu se touto
evidenční kartou bude muset každý prokázat. V opačném případě nebude vyprodukovaný odpad na sběrné místo přĳat. Věříme, že se tímto zamezí ukládání odpadu z míst mimo katastr
naší obce.
Provozní doba sběrného místa ve zkušebním období:
úterý
13:00 – 18:00 hodin
čtvrtek 13:00 – 18:00 hodin
sobota 13:00 – 18:00 hodin
neděle 13:00 – 18:00 hodin
Ve sběrném dvoře můžete ukládat následující odpady:
- nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu
- kovový, komunální a tříděný odpad (papír, plasty, sklo)
- neukládá se zde stavební suť
Skládka Sekanka:
Skládka inertních odpadů, na kterou lze vyvážet následující
materiály za tyto uvedené ceny:
- zemina, drobné kamení, vytěžená hlušina, nerosty (písek,
kameny) .............................................................200,- Kč à 1 tuna
- beton, cihly, tašky a keramické výrobky ......250,- Kč à 1 tuna
- asfaltové směsi .................................................300,- Kč à 1 tuna
Otevírací doba skládky Sekanky:
- letní období (16. 4. – 15. 10.)
pondělí, čtvrtek, sobota 7:00 – 12:00 hod.
- zimní období (16. 10. – 15. 4.)
čtvrtek, sobota
7:00 – 12:00 hod

KDY A CO SE SMÍ PÁLIT
K zakládání a pálení ohňů za účelem likvidace suché trávy, větví, listí a podobného odpadového materiálu se stanovuje tato
možná doba:
- středa 15:00 – 18:00 hod.
- sobota 13:00 – 18:00 hod.
Při zakládání a pálení ohňů je zakázáno pálit veškeré chemické, jedovaté či jiné podobné toxické látky.
K zakládání a pálení ohňů za výše uvedeným účelem nelze
využívat veřejných prostranství stanovených OZV č. 1/2005 obce
Hradištko.
Je na každém majiteli rekreační nemovitosti, jakým způsobem
přistupuje ke svému dočasnému či trvalému pobytu v naší obci.
Po celém katastru obce jsou k dispozici kontejnery, v současném
období připravuje zastupitelstvo obce opatření, jak a kde jejich
rozmístění posílit, přemístit či vytvořit nová stanoviště. I přesto
však narážíme při procházkách po okolí na to, že spousta obyvatel nebere problematiku třídění a likvidace odpadů nĳak vážně
a odhodí je prostě tam, kam se mu hodí.
Poučovat někoho, jakým způsobem se má při svém pobytu
v naší obci chovat, je věc, která by neměla být na denním pořádku našeho života. Každý by si měl uvědomit sám, jak lze v souladu s danými OZV žít. Objevují se však i příklady, kdy sami
majitelé rekreačních nemovitostí přichází se svými konkrétními
nápady, jak by se mohl život v naší obci zlepšit. Zdárné soužití
místních obyvatel a majitelů rekreačních nemovitostí je jedním
ze základů, aby se naše obec rozvíjela a zvelebovala v duchu
moderního trendu.
Milan Vála

Důležitá telefonní čísla
ZDRAVOTNICTVÍ:

ÚŘADY:
Obecní úřad Hradištko
matrika, účetní, údržba
stavební komise
fax
starosta
místostarosta
e-mail:

257 740 442
257 740 580
257 740 441
257 740 586
602 217 153
602 707 141
obec@hradistko.cz

Krajský úřad Středočeského kraje 257 280 111
Zborovská 81/11
Městský úřad Černošice
prac. Podskalská 19, Praha 2

221 982 111

Finanční úřad Praha – západ
Na Pankráci 95, Praha 4

261 371 111

Katastrální úřad Praha – západ
Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8

284 041 111

Pozemkový úřad Praha – západ
Podskalská 19, Praha 2

221 982 111

Okresní soud Praha – západ
Karmelitská 18, Praha 1

257 199 200

Městský úřad Jílové

241 021 901
257 740 294, 731 473 938
242 413 661, 242 413 662
950 152 111

Městys Štěchovice
Staveb. úřad Štěchovice
Úřad práce Praha – západ
ŠKOLY:
Mateřská škola Hradištko
Základní škola Hradištko
fax
SLUŽBY:
Česká pošta pracoviště Hradištko
STE – hlášení poruch
STE – zákaznické centrum
Vodovodní síť– hlášení poruch
Česká spořitelna
Odchyt psů

257 740 069
242 413 712
242 413 713
257 740 285
840 840 840, 800 178 634
14 041
257 770 729, 257 740 580
257 770 652
775 268 225, 775 092 500

Ordinace MUDr. T. Gavlase
(Hradištko, Davle) – dospělí

776 676 180

Ordinace MUDr. R. Zachové
(Hradištko, Štěchovice) – děti

602 298 058
242 413 672

Ordinace MUDr. J. Růžičky
(Štěchovice)

242 413 671

Zubní Štěchovice

242 413 673

Zdravotní středisko Davle

257 770 563

Zubní oddělení Davle

257 770 321

Lékárna Davle

257 770 102

Lékařská služba první pomoci
Řevnice

257 721 555
257 721 777

Tísňové volání záchranná služba 155
POLICIE:
Obvodní oddělení policie ČR Hradištko

257 740 141

Okresní ředitelství policie Praha – západ

257 321 220
974 882 103

Tísňové volání policie

158

HASIČI:
Hasičský záchranný sbor Řevnice

257 720 432
257 720 454

Hasičský záchranný sbor Jílové

725 025 429

Okresní sdružení hasičů
Praha – západ

241 482 370

Sbor dobrovolných hasičů
Hradištko:
hlášení požárů
starosta sboru
velitel sboru

604 964 928
604 209 463
604 964 928

Tísňové volání hasiči

150

Po zor na nesr ovnalosti v údajích o nemovitostech
P ři práci s informacemi o nemovitostech v našem katastrálním území narážíme téměř denně na nesrovnalosti v údajích
uvedených na listech vlastnictví. Jedná se zejména o chybně uvedený název obce. V důsledku toho vznikají v evidenci katastru nemovitostí duplicitně uvedená čísla objektů v jedné části obce. Dalším údajem, ve kterém dochází k nesrovnalostem,
je chybně uvedené číslo objektu u domů, které byly v 80. letech přečíslovány. Po přidělení nového čísla nebyla vlastníkem
objektu tato změna katastru nemovitostí ohlášena. Problémem jsou také nemovitosti, které do evidence KN nebyly zaneseny
vůbec. Ty jsou, v lepším případě vedeny jako stavba bez čísla evidenčního (většinou se jedná o chaty), nebo nejsou evidovány
vůbec, což způsobuje komplikace při převodu nemovitostí. V mnoha případech se na to, že objekt není evidován v KN, přĳde
bohužel až při vyřizování pozůstalosti. Zároveň zdůrazňujeme povinnost nahlásit změnu trvalého bydliště také do evidence
katastru nemovitostí. V této souvislosti bychom rádi znovu připomenuli služby pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě
Hradištko, kde můžete požádat o vydání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí (také výpis z rejstříku trestů, obchodního
rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku), který Vám bude na počkání vyhotoven. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí Vám
pracovníci obecního úřadu poradí, jak je odstranit.
za stavební komisi Radka Svobodová

Zvýšení daně z nemovitosti
Na veřejném jednání ZO Hradištko dne 23. 6. 2008 byla schválena Obecně závazná vyhláška č.2/2008. Touto OZV dochází k
navýšení koeficientu daně z nemovitosti v katastru naší obce. Koeficient bude mít od 1. ledna 2009 hodnotu 2, to znamená, že
se současná daň zdvojnásobí.
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Z HISTORIE CHATAŘENÍ
Česká republika je chatová velmoc. Kde se objevil tento
způsob trávení dovolené a co na něm Čechy tak přitahuje?
Jak se změnil duch osad od jejich založení prvními trampy
do dnešní doby bazénů, grilů a kolon automobilů? Rozmach
chatové výstavby na Hradištku probíhal v několika vlnách.
Počátky chatařství můžeme vystopovat už po první
světové válce. Český divák je uchvácen americkými filmy
z Divokého Západu a začíná se rozmáhat trampské hnutí.
Do pustých Svatojánských proudů Velké řeky (trampský
název Vltavy) a westernového kaňonu Zlaté řeky (Sázavy)
pronikali dobrodruzi s tlukoucím romantickým srdcem, kteří zakládali první trampské osady. Nejstarší a dodnes slavná
osada Ztracená naděje stála v oblouku Svatojánských proudů už před rokem 1919. Při stavbě Štěchovické přehrady
byly chaty přestěhovány na přidělené pozemky vysoko nad
původní řeku. Osobností „Ztracenky“ byl Jarka Mo l, autor
více než 500 písní s trampskou tematikou. Mezi další nejstarší osady, které byly zakládány převážně ve dvacátých letech
minulého století, patří osady Margon, Dvacátá míle nebo Slávie. Na břehu Sázavy byla první chata postavena v roce 1921
a nesla jméno Arizona. Postavila ji parta malíře-trampa Zdeňka Buriana. Najdeme tu také osady Goward, Toronto nebo
Údolí ticha. Chaty měly podobu kanadských srubů a spolu
se svými majiteli dokázaly citlivě splynout s přírodou.
Na výstavbu chat v romantických lesních osadách navázala ve třicátých letech vilková zástavba přímo v Hradištku
a Pikovicích. Se sezónními obyvateli se vytratil klid ze zalesněných říčních údolí a pronikl sem dopravní ruch a další
nešvary výletníků z velkoměsta. Kuriózně působí tabulky
nainstalované v červenci roku 1928, které zakazovaly rychlou
jízdu aut a pobyt „nedostatečně oblečeným osobám“.
Další vlna výstavby chat přichází po roce 1949, podpořená zavedením autobusového spojení s Prahou. Rekreanti
si opravují své staré chaty, ale staví se i nové, často však bez
povolení a jakéhokoli sladění s přírodou. V polovině 50. let
je na katastru obce registrováno 684 chat, v roce 1964 je to
už 870 chat a tento počet se do roku 1980 ještě zdvojnásobil.
Takovému nárůstu napomohla hlavně doba, která znemožnila lidem cestovat, podnikat či se jinak realizovat v zaměstnání. Lidé si tak vytvořili místo, kam mohli kdykoli uniknout
z šedé reality.
Intenzivní výstavba chat zejména v letech 1965 – 1973
změnila charakter obce. Hradištko se stalo oblastí s nejvyšší
hustotou individuální rekreace v republice. Změnil se i způsob rekreace. Lidé už nepřĳíždí přeplněnými autobusy a vlaky, začínají převládat osobní auta, což si vyžádalo rozšíření
silnic a vybudování parkovišť. Lidé začínají být náročnější
i na vybavení chat, z nichž se stávají spíše rekreační domky,
do nichž se majitelé stěhují už koncem jara, aby tu strávili celé
léto i začátek podzimu. Volné táboření kolem Sázavy devastovalo krajinu a začalo být neúnosné, proto bylo v Pikovicích
vybudováno rozsáhlé veřejné tábořiště.
Dnes letní příliv rekreantů provázejí stále stejné problémy jako kdysi – nárůst dopravy, odpadu a devastace krajiny.
Původní záměr žít v souladu s přírodou se dnes už vytratil.
Chaty splňují ty nejnáročnější požadavky na bydlení, takže
zde majitelé během roku tráví čím dál více času. Trendem
se stává celoroční pobyt chatařů v důchodovém věku nebo
přestavba chaty na trvalé bydlení. Tito obyvatelé si však
ponechávají svá trvalá bydliště v Praze, takže obec přichází
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o příjmy do svého rozpočtu. Ze současné proměny chataření
jsou nejvíce zklamaní chatoví starousedlíci. Zatímco mladí
postrádají na Hradištku hlavně obchody, staří vzpomínají na
doby minulé, kdy lidé z jedné osady tvořili jakousi komunitu
a navzájem se scházeli. Stěžují si na nové majitele chat, kteří už nectí zaběhnuté zásady osadníků. Chovají se neurvale,
narušují klid, jezdí rychle a neudržují pořádek. Nejenom tedy
místní trápí neohleduplnost chatařů, ale i chataře samotné.

PTALI JSME SE…
Jak se žije chatařům na Hradištku?
Protože letní číslo Zpravodaje je věnováno hlavně rekreantům, snažili jsme se zjistit, jak jsou tady spokojení a co by
rádi změnili.
1. Jak dlouho jezdíte na Hradištko a kolik času během roku
zde strávíte?
2. Trávíte čas hlavně na chatě nebo se stýkáte i s místními
obyvateli?
3. Jak jste spokojeni s nabídkou obchodů a služeb?
4. S čím jste naopak nespokojeni, co byste rádi změnili?
Paní K. (75), osada Severka
1. Chatu máme 44 let, koupili jsme ji od známého. Jezdím
sem jen přes léto.
2. S místními se stýkám, ale už ne tolik jako dřív.
3. Vadí mi, co udělali s prodejnou potravin v zatáčce.
A v malých obchodech je draho.
4. Nemám moc odpadu, ale musím platit vysoké poplatky
a hlavně kontejnery jsou pro mě daleko. A další problém
jsou zloději. Nás za ta léta vykradli zatím jenom jednou,
a to vloni, ale sousedy už několikrát.
Pan B. (76), osada Severka
1. Na chatu jezdíme od roku 1963. Býváme tu od jara, týden,
pak zase chvilku v Praze, střídáme to.
2. S místními v kontaktu nejsem.
3. Nakupujeme na Hradištku nebo ve Štěchovicích a celkem
jsme spokojení.
4. Největší problém jsou zloději. Všechno nám rozsekali a naházeli na hromady, ale neukradli nic. Poplatky za
odpad mi nevadí, dneska je drahé všechno. Vyvážím ho
do dvora, protože kontejnery tady jsou pořád přeplněné,
a to mi srdce nedovolí, abych to hodil jen tak na hromadu.
Vadí mi, že je teď sběrný dvůr zavřený, ale když jsou lidi
neukáznění…
Manželé z Prahy (50), osada Severka
1. Chatu jsme koupili před rokem a půl a jezdíme sem každý víkend.
2. Veškerý čas trávíme na zahrádce, pořád něco rekonstruujeme a opravujeme, takže zatím jsme to tady nestihli moc
poznat.
3. S nabídkou obchodů jsme celkem spokojení, i když je tu
draho. Většinou si ale přivezeme nákup z Prahy.
4. Líbí se nám tady všechno, ale jediné, co nás trápí, je vandalismus. Byli bychom rádi, kdyby to tu bylo víc bezpečné. A taky nám vadí věčně plné kontejnery.

Paní L. (58), osada Sekanka
1. Jezdíme pátým rokem na chatu známého, předtím jsme
jezdili na chatu na soutok, ale tu nám odnesla o povodních voda. Od dubna do září tu trávíme skoro každý
víkend a celé léto.
2. Teď jsme si koupili novou chatu, a tak ji opravujeme. Jinak
se scházíme s okolními chataři, ale už to není jako dřív.
S místními se nestýkáme, ale žádný konflikt jsme s nimi
nikdy neměli.
3. Nakupovat se tu nedá, chodíme jen pro to nejnutnější.
4. Vloni nás vykradli, nebylo sice co ukrást, ale měli jsme to
rozmlácené. Policajti se tu občas projedou, ale stejně.
Paní J. N. a J. N. (předdůchodový věk), osada
Sekanka
1. Jezdíme sem tak 30 let a trávíme tu zhruba 4 měsíce v roce.
Plánujeme, že v důchodu tu budeme celý rok.
2. Pracujeme hlavně na zahrádce. S místními se vídají hlavně naše vnoučata.
3. Jestli jsme spokojení s obchody? Vždyť tu žádné nejsou!
Jdeme jenom pro nejnutnější.
4. Za těch 30 let jsme se všichni znali, my starousedlíci. Jsme
tu velmi spokojení, ale teď se tu hodně prodávají chaty
a mění se lidi. Doteď tu byl klid a bezpečnost. Teď se tu
začíná krást a jezdí se tu rychle.
Daniela (11) a Jolanka (7), osada Sekanka
1. Jezdíme sem od mala, trávíme tu prázdniny a někdy
víkendy.
2. Chodíme na procházky, koupeme se v bazénu a hrajeme
si s ostatními dětmi.
Paní V. (82), osada Sekanka
1. Jezdila jsem sem v létě i v zimě, teď druhým rokem už jen
v létě.
3. S obchody je to tu špatné, chybí Sluníčko.
4. Dřív to tu bylo nádherné, ale teď to nestojí za nic. Lidi jsou
nepořádní, máme plný les odpadu, jezdí se tu rychle.
Paní B. (36), chata v Pikovicích
1. Chatu zde máme 3 roky a jezdíme sem od dubna do října
skoro každý víkend.
2. Čas trávíme hlavně na zahrádce nebo na hřišti, protože
manžel hraje za Hradištko fotbal. S místními se stýkáme
právě na fotbale.
3. S obchody jsme spokojení, hlavně že jsou aspoň nějaké.
4. Nespokojení jsme akorát s tím, že nemáme k chatě příjezdovou cestu.
Paní V. (69), chata v Pikovicích
1. Jezdím sem od dětství. Od dubna do září jsme tu neustále.
2. Čas trávím na zahrádce, chodíme do lesa, koupeme se,
čtu si, stýkáme se s ostatními chataři, chodíme s nimi
do hospůdky. Máme tu partu 25 chatařů, koupili jsme si
spolu pípu, tak máme soudky piva a pořád něco slavíme.
Společenský život je tu úžasný.
3. Hospůdky tu jsou, občerstvení, takže chodíme na jídlo,
když máme chuť. Nakupovat chodíme k T. Součkové, ale
slyšela jsem, že bude na podzim končit. Jestli to tak bude,
tak to bude hrůza, protože ze samoobsluhy udělali hernu,
na Hradištku nábytek a jestli se obecní úřad o něco nepostará, tak se máme na co těšit.
4. Hrozně jsme nespokojení s kontejnery, které jsou věčně
plné. Vyvážejí je jednou týdně a o prázdninách to nestačí.
Lucie Hašková

Povolení
zapuštěných
zahradních bazénů
V ustanoveních § 103 a 104 zák. č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, jsou taxativně vyjmenovány stavby,
které nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení
stavby a stavby, které ohlášení vyžadují.
Stavba zapuštěného zahradního bazénu do 40 m²
sice nepodléhá ohlášení ani stavebnímu povolení,
ale pro její umístění je nutné požádat stavební úřad
o územní rozhodnutí, které může být v souladu
s § 96 stavebního zákona, nahrazeno územním souhlasem.
Územní souhlas vydává stavební úřad na základě podaného oznámení o záměru v území, pokud je
uvažovaná stavba v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění
a k realizaci záměru není třeba vybudovat novou
veřejnou technickou nebo dopravní infrastrukturu. Zároveň nesmí závazná stanoviska a vyjádření
účastníků řízení obsahovat podmínky nebo nesouhlas s provedením záměru.
Oznámení o záměru v území se podává na
formuláři, který je k dispozici na stránkách
www.stechovice.cz nebo na OÚ Hradištko a připojuje se k němu:
a) doklady prokazující vlastnické právo žadatele
k pozemku, nelze-li tato práva ověřit v katastru
nemovitostí,
b) závazná stanoviska ke stavbě bazénu; je to zpravidla komplexní stanovisko odboru životního
prostředí,
c) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, okótované vzdálenosti a rozměry
(nemusí být zpracován autorizovanou osobu),
d) souhlasy účastníků řízení (§ 85 odst. 2 písm. a)
a b) ), tzn. obce, vlastníka pozemku (je-li odlišný
od žadatele nebo má-li jiné věcné právo k pozemku), vlastníků sousedních pozemků nebo osob
majících k těmto pozemkům jiné věcné právo.
Nájemci pozemků nejsou účastníci řízení.
Souhlasy vlastníků sousedních pozemků musí
být vyznačené na situačním výkresu stavby tak,
aby bylo jednoznačně prokazatelné, že se záměrem
souhlasí, a nemohlo dojít k záměně výkresů.
Žadatel zároveň bezodkladně poté, co záměr
oznámil stavebnímu úřadu, zajistí, aby informaci o záměru vyvěsil na veřejně přístupném místě
u pozemku, na němž se má stavba bazénu uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.
Pokud se jedná o dlažbu, která lemuje bazén po
celém jeho obvodu, lze tuto posuzovat jako součást
stavby a započítává se do zastavěné plochy.
V souvislosti s touto problematikou připomínáme, že stavba bazénu je předmětem daně z nemovitosti.
Radka Svobodová
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TIPY NA VÝLETY
HRADY A ZÁMKY
Státní zámek Konopiště
(www.zamek-konopiste.cz)
Zámek Konopiště patří k nejnavštěvovanějším zámkům v České
republice. Současnou podobu dostal zámek na přelomu 19. a 20.
století, kdy zámek vlastnil František Ferdinand d´Este, následník rakouského trůnu.
Expozice: 3 prohlídkové okruhy, střelnice, muzeum, výstava,
skleníky.
Otevírací doba: úterý – neděle 9:00 – 12:00,
13:00 – 17:00 hodin

Zámek Jemniště
(www.jemniste.cz)
Zámecká expozice sestává z 9 sálů a salonků a kaple sv. Josefa.
Otevírací doba: červenec, srpen: denně 9:00 – 18:30 hodin

Zámek Dobříš
(www.zamekdobris.cz)
Rokokový zámek s výraznou fasádou pochází z let 1745 – 1765,
kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mansfeld. V roce 1998 je
navrácen spolu s franc. a angl. parkem do soukromého vlastnictví. Současným majitelem je Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.
Stálá expozice: 11 pokojů ve stylu rokoka a klasicismu
Francouzská zahrada: Vzácná ukázka rokokové zahradní
architektury, která svými květinovými ornamenty a stříhanými
ploty navozuje atmosféru vídeňského Shönbrunu. Perla mezi
zahradami v ČR.
Otevírací doba: pondělí – neděle: 8:00 – 17:30 hodin

Zámek Mníšek pod Brdy
(www.zamek-mnisek.cz)
Zámek v Mníšku pod Brdy stojí na skále nad zámeckým rybníkem. Prohlídka zámku zahrnuje 11 historických prostor představujících bydlení drobné šlechty na počátku 20. století. Od
června 2008 je otevřen II. prohlídkový okruh, kde se návštěvníci
seznámí s pokoji, ve kterých poslední majitelé zámku každodenně pobývali.
Otevírací doba: denně kromě pondělí od 10:00 do 16:00 hodin.
Kulturní akce: 2. srpna 2008 IV. Mezinárodní flamenco festival.

Zbořený Kostelec
(www.zborenykostelec.cz)
Hrad se nachází na ostrožně nad pravým břehem Sázavy kousek
od vodáckého kempu nedaleko Týnce nad Sázavou.

6

•

26. července 2008 od 14 hodin
– KAPITÁNOVY KOSTELECKÉ KIDY
VII. ročník s písněmi legendy trampské hudby Kapitána
Kida, povídání o knížkách Jaroslava Velinského, prodej
knížek + autogramiáda, setkání KKKK (Klub kamarádů
Kapitána Kida)
Místo konání: Zbořený Kostelec, hospoda U Holubů
• 19. srpna 2008 od 14 hodin – PIRÁTI POD KOSTELCEM
Souboje pirátských lodí na řece, útok na pobřežní pevnost,
ukázky palných zbraní.
Místo konání: řeka pod hradem, Zbořený Kostelec

Týnec nad Sázavou
(www.mestotynec.cz)
Dominantou historického jádra města Týnec nad Sázavou je
kamenná románská rotunda, ke které patřil sídelní objekt odkrytý při výzkumu v roce 1969. Na jeho místě vznikl na přelomu
12. a 13. století kamenný románský palác a později obranná
hranolová věž připojená k rotundě, která se dochovala dodnes.
Pravděpodobně šlo o přemyslovské sídlo, které mělo především
pevnostní funkci. V současné době je přístupná věž, ze které je
krásná vyhlídka do okolí a v budově paláce je týnecké městské
muzeum.
Otevírací doba: denně kromě pondělí 10 – 12 h., 13 – 17 h.
Románská rotunda z přelomu 11. století:
· kaple
· bohoslužby církve Československé husitské
Gotická hranolová věž z 13. století:
· rozhledna
· sídlo Netopýra velkého, letní kolonie
· pravidelné výstavy
• 5. ročník LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNY V POSÁZAVÍ
Pravidelné sobotní pohádky pro děti i dospělé ve vykopávkách románského paláce vždy od 18 hodin. Jednotné vstupné 40 Kč. Při nepříznivém počasí se pohádky odehrají v kapli
románské rotundy.
•

V sobotu 2. srpna 2008 – tradiční 9. městské slavnosti v
historickém duchu TÝNECKÝ STŘEP. Součástí celodenního
programu bude dobová hudba, historický šerm, jízdní průvod, divadlo, dobové tržiště, prohlídka expozic městského
muzea a gotické věže s vyhlídkou.

•

V pátek 29. srpna 2008 od 20 hodin
– NETOPÝŘÍ NOC NA HRADĚ

MUZEA
Městské muzeum Netvořice
Muzeum v Netvořicích vzniklo jako městské v roce 1919 za podpory obce a Spolku rodáků z Netvořic a okolí. Má pozoruhodnou
sbírku Týnecké kameniny, dále sbírku užitého umění a předmětů lidové tvořivosti – mince, medaile, plakety a vyznamenání.
Otevírací doba: červenec, srpen:
středa – pátek 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin
sobota – neděle 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

Muzeum motocyklů
Motocyklové a technické muzeum Netvořice je orientováno vedle motocyklů (120 kusů) také na automobily, tříkolky, invalidní
vozíky, motocykly se sajdkárem, speciální stabilní motory, sou-

časnou produkci značky JAWA, historické traktory a technicky
historické zajímavosti.
Otevírací doba: červenec, srpen: úterý – neděle 10:00 – 17:00 h.

Rodinné muzejíčko smaltu v Netvořicích
(www.rodinne-stesti.cz)
„V malém muzeu našem spatřiti můžete netoliko předměty,
životem každodenním věrně vás, jakož i předky vaše, již od
poloviny století devatenáctého provázející, nýbrž i roztodivnosti, jaké k vidění pořídku toliko bývají. Ve sbírce této dílo smaltovny nejedné z oněch, jež dávno byly již zanikly, pravým jest
skvostem.“

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
(www.muzeumjilove.cz)
Muzeum se věnuje vlastivědné práci pro okres Praha – západ
(dolní Posázaví, střední Povltaví) a je současně specializovaným
muzeem na těžbu zlata v České republice.
Otevírací doba: červen – srpen: úterý – neděle 9:00 – 17:00 h.
Program:
ABY U NÁS NEHOŘELO (do 27. 7. 2008)
Výstava věnovaná obětavé práci hasičů okresu Praha – západ
ZLATO V SRDCI EVROPY (28. 6. – 12. 10. 2008)
Výstava věnovaná 40. výročí ukončení těžby zlata v historicky
nejvýznamnějším zlatorudném revíru v ČR v Jílovém u Prahy.
MUZEJNÍ POTLACH (19. 7. 2008)
Již třetí setkání příznivců tramské písničky.
• Štola sv. Josefa
Již čtvrtý rok provozuje Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Štolu sv. Josefa, která se stala nedílnou součástí expozice o zlatě,
i když umístěnou 3 km od budovy muzea. Štola sv. Josefa je jedním z mnoha důlních děl významné části jílovského zlatonosného revíru – Kocourském žilném pásmu.
Otevírací doba: červenec – srpen, úterý – pátek, 13 – 17 hod.,
sobota, neděle a svátky: 10 – 17 hod.
Optimální počet osob na jednu skupinu je vzhledem k charakteru štoly 5 – 8, maximální počet 15. Prohlídka začíná přibližně
každou půlhodinu („fasováním“ ochranných pomůcek – přilby
a pláště). V případě většího počtu návštěvníků je nutno počítat
s čekáním.
Ve štole je po celý rok stejná teplota, okolo 8 stupňů Celsia. Vaše
dotazy zodpoví a informace podá provozovatel – Regionální
muzeum v Jílovém u Prahy na tel. 241 950 791.
• Naučná Stezka
Naučná stezka JÍLOVSKÉ ZLATÉ DOLY byla zřízena jako doplněk stálé expozice Regionálního muzea v Jílovém u Prahy v roce
1988 a je stále doplňována a vylepšována. Je vedena většinou po
polních cestách a přístupná po celý rok. Má dvě trasy, z toho
jednu okružní, každá trasa měří 4,5 km. Obě začínají u kostela
sv. Vojtěcha na Masarykově náměstí v Jílovém u Prahy informačním panelem. Jednosměrná větev končí v Kamenném Přívoze.
Na jednotlivých stanovištích jsou panely s podrobnými informacemi.

Vojenské technické muzeum Lešany
(www.vhu.cz)
Mezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce nad Sázavou se v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren nachází od roku 1996
expozice Vojenského technického muzea Vojenského historického ústavu Praha. V současné době ji tvoří více než 350 historických tanků, kanónů, motocyklů; obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel pocházejících z období od roku 1890 až
do současnosti. Rozsahem a složením svých sbírek, v nichž je
zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí mezi
nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.

Otevírací doba: červenec, srpen, středa – neděle, 9:00 – 17:00
hodin
30. srpna bude ve Vojenském technickém muzeu Lešany uspořádán již 6. ročník oblíbeného „Tankového dne“.

Městské muzeum v Týnci nad Sázavou
Městské muzeum s expozicí Týnecké kameniny, jejíž výrobou
byla obec v letech 1791 – 1866 proslulá.
Otevírací doba: duben – září: úterý – neděle: 10:00 – 12:00 a
13:00 – 17:00 hodin
V MUZEU NABÍZÍME:
· trvalou expozici týnecké kameniny
· výstava „Bankovky a státovky československého státu“ (do
konce roku 2008)
· celoroční prodejní výstavy různých umělců
· koncertní síň – celoroční seriál koncertů hudby různých žánrů
· románské sklepení a archeologická expozice

Hornické muzeum Příbram
(www.muzeum-pribram.cz)
Největší hornické muzeum v České republice přibližuje návštěvníkům bohatou montánní minulost příbramského regionu. Součástí expozic je i několik menších muzeí v okolí Příbrami.
Otevírací doba (platí pro všechny expozice a pobočky muzea):
červen – září, úterý – neděle, 9:00 – 17:00 hodin

Památník Vojna u Příbrami
Muzeum obětí komunismu
Bývalý zajatecký tábor z let 1947 – 1949 pro německé válečné
zajatce, poté v období 1949 – 1951 tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu
z let 1951 – 1961 se nachází mezi uranovými šachtami Vojna I
a Vojna II asi 5 km jihovýchodně od Příbrami. V autentických
objektech je dokumentováno období komunistické totality po
únoru 1948. Jedná se o poslední dochovaný areál tohoto druhu
za kdysi nechvalně proslulou železnou oponou.

Skanzen Vysoký Chlumec
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
Zachované lidové obytné i hospodářské stavby vypovídají o historii osídlení krajiny středního Povltaví. V muzejních sbírkách
regionu se dochovaly předměty z vybavení venkovské domácnosti, lidový oděv, zemědělské a řemeslnické nástroje a náčiní
i další předměty dokládající rolnické hospodářství.

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota – Muzeum
života venkovského obyvatelstva středního Povltaví
Obec Prostřední Lhota se nachází asi 5 km jihozápadně od Nového Knína směrem na Cholín, poblíž řeky Vltavy. Muzeum je
umístěno v monumentální čtyřpodlažní barokní budově z roku
1770. Přibližuje veřejnosti prostřednictvím dobových exponátů, především zemědělských strojů a nářadí, náčiní podomácké
a řemeslné výroby a také vybavení interiéru lidového obydlí,
hospodářskou činnost a život rolníka na zemědělské usedlosti
ve středním Povltaví ve druhé polovině 19. století až v první třetině 20. století.

Muzeum zlata Nový Knín
Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
a historie města Nový Knín
Muzeum dokumentuje montánní činnost v povodí zlatonosné říčky Kocáby od nejstarších dob až do 20. století v kontextu
s dějinami města. V 15. století se zde vytěžené zlato zpracovávalo a poté odesílalo do mincoven v Praze a Kutné Hoře. Expozice umístěné v prvním patře objektu seznamují s historií těžby
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a zpracování zlata na Novoknínsku, s dějinami města, místními
řemesly a průmyslem a s historií mistrovství světa v rýžování
zlata u nás i v zahraničí.
V okolí Nového Knína jsou pro turisty k dispozici naučné stezky
s geologicko-hornickou tematikou. Provázejí po stopách důlní
činnosti, které jsou patrné dodnes, zejména na katastrech obcí
Čelina, Chramiště, Kozí Hory, Libčice, Mokrsko a dalších.

ROZHLEDNY

Rozhledna na Neštětické hoře
4 km od města Neveklov najdete v nadmořské výšce 536 m.n.m.
12 metrů vysokou betonovou rozhlednu. Tato rozhledna byla
postavena jako památník na povstání poddaných v roce 1627
na konopišťském panství, které bylo krvavě potlačeno. O její
postavení se přičinili obyvatelé Neveklova a okolních vsí, a tak
byla rozhledna otevřena 18. srpna 1927 s účastí kolem 20 000 lidí.
Bohužel je nyní památník s rozhlednou neudržován.

Rozhledna na Velkém Blaníku
Na Velkém Blaníku v nadmořské výšce 638 m se nachází dřevěná krytá věž vysoká 29,5 m. Pochází z let 1939 – 1941, kdy ji
nechal postavit Klub českých turistů.
Otevírací doba: duben – září: denně 10:00 – 17:00 hodin

Rozhledna Pepř
Telekomunikační věž, která zároveň nabízí rozhled do krajiny,
naleznou turisté od konce roku 2006 na kopci Pepř (449 m) asi
1 km jižně od městečka Jílové u Prahy. Jedná se o stavbu společnosti Vodafone a T-Mobile s vyhlídkovou plošinou.

Stezka je vedena převážně po pevných lesních cestách, v první
části po trase tzv. Posázavské stezky. Následuje prudký výstup
po úbočí Medníku a nakonec sestup zpět a návrat do výchozího
místa. Je značena klasickými zelenobílými značkami naučných
stezek, na Posázavské stezce rovněž současně červenou turistickou značkou.
Začíná i končí: PIKOVICE (praktické je začít i skončit na zastávce ČD Petrov u Prahy)
Délka: cca 6 km, 16 zasávek
Značení trasy: zelenobílé značky naučných stezek
Vznikla: 1965 (jedná se o vůbec první oficiální naučnou stezku
na území Československa), v průběhu doby byla rekonstruována, dnes velmi poničena.

AKTIVNÍ ODPOČINEK

Akvacentrum Vojenská zotavovna Měřín
Hlavní bazén, vířivka, dětské brouzdaliště, tobogán, masážní
trysky, protiproud, divoká řeka.
Otevírací doba:
· pondělí
12:00 – 21:00 hodin
· úterý – sobota 9:00 – 21:00 hodin
· neděle
9:00 – 20:00 hodin
(tel. 317 791 134)
Doporučení: Před odjezdem do akvaparku zavolejte, zda tato
otevírací doba není změněna či bazén není obsazen.

Bisport – vodácké a turistické centrum
(www.bisport.cz)
Půjčovna lodí a kol. Otevřeno denně od 9 do 20 hodin.

Veselý Vrch u Mokrska
Železná rozhledna z roku 1999 se nachází na kopci přímo nad
obcí Mokrsko.
Otevírací doba: červenec a srpen: denně mimo Po 10:00 – 18:00 h.

NAUČNÉ STEZKY

Naučná stezka Svatojánské proudy
Stezka vede romantickým hlubokým skalnatým údolím řeky
Vltavy, úsekem bývalých Svatojánských proudů, nyní zatopených Štěchovickou přehradní nádrží, mezi obcemi Štěchovice a
Nové Třebenice (stezka končí pod hrází Slapské přehrady). Prochází rovněž osadou Ztracenka, hrající významnou roli v historii
českého trampingu.
Dále stezka seznamuje s flórou a faunou, geologickou stavbou
vltavského kaňonu, voroplavbou a ochranou přírody.
Naučná stezka nemá vlastní značení, využívá turisticky značených cest.
Vzhledem k terénu je stezka určena výhradně pěším turistům.
Ideální dobou k návštěvě je suché období, v jakémkoli jiném
mohou být některé části trasy neschůdné. Protože stezka vede
většinou po užší římse vysoko nad hladinou Štěchovické přehrady, není vhodná pro osoby trpící závratí.
Začíná: ŠTĚCHOVICE, ulice Na Buku, na trase modré turistické
značky, okraj obce
Končí: NOVÉ TŘEBENICE, nad přístavištěm parníků pod hrází
Slapské přehrady
Délka: cca 6 km, 12 zastávek
Značení trasy: bez vlastního značení, vede nejdříve po modré,
a pak většinu trasy po zelené turistické značce
Vznikla: v letech 1981 – 82 (původně), současná verze v r. 1999.

Foto: H. Hradilová

Glider Aerobatic Club o.s. – Nesvačily
(www.aero-gac.cz)
Lety ve dvoumístném větroni (pilot + cestující) nebo motorovém
větroni.
Ballooning.cz – Nesvačily (www.ballooning.cz)
Vyhlídkové lety balonem.

Stáj Valento – Slapy nad Vltavou
(www.stajvalento.cz)
Výuka jízdy na koních.

Hřebčín Favory – Benice (www.favory.cz)
Naučná stezka Medník
Nachází se v údolí řeky Sázavy a na jeho zalesněných svazích
pod vrchem Medník. Informuje nejen o fauně a flóře NPP Medník (a unikátním výskytu rostliny kandík psí zub), ale rovněž
např. o stavbě železniční trati „Posázavského pacifiku“ a řece
Sázavě.
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Vyjížďky na koních i v kočárech, výuka jízdy na koni a vedení
spřežení pro začátečníky i pokročilé, ubytování přímo v prostorách historických budov statku. Letní dětské tábory zaměřené na
výuku jezdectví.
Více tipů na výlety na www.posazavi.com

střední – 66 km

pro zdatné – 83 km

nenáročné – 34 km nenáročné – 35 km

Zpracovala Mgr. Hana Hradilová

střední – 45 km

* v Lešanech je od června do září
otevřeno vojenské muzeum (k vidění
např. růžový tank ze Smíchova)
* v Netvořících míjíte obchůdek s keramikou a dárkovými předměty, info na
tel.: 777 689 688
* Cestu z Čisovic k nádraží Mníšek si
můžete zkrátit, uhnete-li na konci lesa
za Čisovicemi pod železniční viadukt
po zpevněné cestě do obce Rymaně
* Na začátku Čisovic u zast. „U školy“
po levé ruce přímo u silnice obchod
smíšeným zbožím otevřen i so + ne,
ceny příznivé, sortiment obsáhlý, venkovní posezení* Restaurace „Na Marjánce“ u žel. st. Mníšek

Hradištko – Závist – Krňany (6 km) – Maskovice (9,5 km)
– Netvořice – výjezd směr Benešov, na konci obce doleva
do kopce) – Břežany (14,5 km) – Lešany – možnost odbočit
k vojenskému muzeu – přes Sázavu a za mostem doleva
– Kamenný Přívoz (23 km) – Krňany – Závist – Hradištko
(34 km)

Hradištko – Štěchovice – Masečín (4,5 km) – doprava po
žluté turistické značce – Hvozdnice (7,5 km) – Bojov (žel. st.)
– Bojov (10 km) – Čisovice (13 km) – směr Mníšek p. Brdy
– před dálnicí na křižovatce ve tvaru „T“ doleva – Nová Ves
pod Pleší (21 km) – Malá Hraštice (24 km) – Nový Knín
odbočka na zelenou turistickou značku na začátku obce
(27,5 km) – údolím Kocáby – Štěchovice (43 km) – Hradištko
(45 km)

* Otevírací doba obchodu v Čisovicích: po, út, čt, pá: 7 – 16:30,
st: zavřeno, so: 7 – 12 a 13 – 16,
ne: 9 – 12 a 13 – 15 hodin
* Restaurace Na Marjánce nabízí
velký sortiment jídel, poctivé porce,
točenou limo, jídlo + pití pořídíte do
100,-/os.

* pokud se chcete
vyhnout svedení kol po
lesních schodech před
nádražím Bojov, uhněte
ve Hvozdnici doprava
a dejte se na konci obce
vlevo okolo hřiště a dál
po zelené turistické
značce

* na dlouhém sjezdu k hrázi přehrady
vyhlídka na Slapskou přehradu

* pokud se zastavíte v muzeu, není
třeba se vracet zpět na silnici k Lešanům, ale můžete od muzea pokračovat rovně, dojedete přímo k mostu
přes řeku – kola je tu možné vytlačit
podél schodů

* cestou je jen málo
příležitostí
k občerstvení

* téměř celý okruh
vede po silnicích
(lépe se vyhnout
nedělnímu provozu)

Schody nad Bojovem
Foto: H. Hradilová

Hradištko – Závist – Krňany (6 km) – Vysoký Újezd (10 km)
– směr Jablonná – na křižovatce PŘED Blaženicemi
doprava – Nová Rabyně – hráz Slapské přehrady (20 km)
– Slapy obec – Slapy, pumpa (24,5 km) – na začátku
„Slapského kopce“ uhnout po modré turistické značce
doleva – údolím Kocáby do Štěchovic – Hradištko (35 km).

* úsek Kamenný Přívoz
– Jílové je velmi frekventovaný* při výjezdu
z Týnce směr Poříčí n. S.
doporučujeme jet raději
po silnici do Pecerad
a teprve poté se napojit
na modrou turistickou
značku (špatné značení
v terénu)
* na vrchu Králova stolice
krytý altán (v případě
nepřízně počasí se zde
lze schovat)

* pokud jsou Vaším výchozím místem
Pikovice, zvažte, zda trasu nejet v
obráceném směru* cesta podél Zahořanského potoka (modrá turistická
značka) několikrát kříží potok a ne
vždy je možné ho překonat po lávce,
několikrát je nutné
brodit (pokud není
moc vody, lze bez
obtíží i na kole)

ÚSKALÍ

* v rybníce Strž
u Nové Huti se dá
koupat
* v Nové Huti
„Česká hospoda“
nabízí výbornou
kuchyni a příznivé ceny, obsluha
rychlá a milá

* Poříčí nad Sázavou restaurace
„Homolka“ (u mostu na levém břehu
řeky po levé straně silnice) – obsluha
rychlá a milá, ceny mírné, venkovní
zahrádka, uvnitř místnost pro nekuřáky, pro děti levná točená limonáda!)

Hradištko – Krňany (6 km) – Netvořice – (z nich směr Benešov) – na první křižovatce za obcí (na vrcholu stoupání)
vlevo – Chleby – Týnec n. S. – Pecerady – po modré turistické Poříčí n. S. – Městečko – Nespeky – po červené
turistické podél řeky a dál po silnici – Týnec n. S. – Chrást
– Krhanice – Kamenný Přívoz – Jílové u Prahy (z něj směr
Davle) – před lesem doprava – Zahořany – po modré
turistické podél potoka – Libřice – po červené turistické – Pikovice – Hradištko (66 km).

POZNÁMKY

Hradištko – Štěchovice – Slapy, pumpa (6 km) – Nový
Knín (15 km) – za Mokrovraty uhnout doprava – Králova
stolice (21 km) – krátce po žluté turistické – Stará Huť –
Strž (21 km) rozcestí turist. značek u rybníka – dále
po zelené turistické značce jižním směrem až k odbočce
žluté (před Nečínem) – po žluté Nečín (43 km) – zpět
po červené turistické přes Daleké Dušníky a Budín až
k rybníku Strž a do Staré Huti (57 km) – Mokrovraty –
Nový Knín (65 km) – zde uhnout doleva a dál údolím
Kocáby přes Lečice do Štěchovic a na Hradištko (83 km).

TIPY

POPIS

J E D N O D E N N Í C Y K L I S T I C K É T R A S Y V O KO L Í H R A D I Š T K A
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U B Y TOV Á N Í

k

BRUNŠOV

w

S T R AVOV Á N Í
HRADIŠTKO

Zájezdní hostinec Rozmarná
tel./fax: 257 740 852
mobil: 737 816 369
e-mail: rozmarna@rozmarna.cz, www.rozmarna.cz

Restaurace JAPEKA
(přestěhována z Pikovic na místo
bývalé restaurace U Guláše v Hradištku)
tel.: 775 225 071

HRADIŠTKO

Hospůdka Na Pervidle (u tiskárny WEP)
každý Pá a So diskotéka
tel.: 776 147 442

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
(ČMSCH, a.s.)
Hradištko 123
tel.: 257 896 444, fax: 257 740 491
e-mail: cmsch@cmsch.cz, www.cmsch.cz/cz

qj

Restaurace U Volešáků (u rybníčka)

PIKOVICE
Restaurace U Dolejších, Pikovice 19
tel.: 723 083 820
www.udolejsich.blogspot.com

Roučková Martina – ubytovací služby
a) chata č. 1626 u hřiště – celoroční ubytování,
pro rekreaci 6 osob. Možné ubytovat i stavební firmy.
www.tourtrend.cz/objekt.asp?kod=N935
b) chata Martina k ubytování pro čtyři osoby,
www.tourtrend.cz/objekt.asp?kod=V229
Cenu objektů lze objednat i bez CK Tourtrend,
je to mnohem levnější.
tel.: 728 252 674, email: roucka.vaclav@tiscali.cz

Restaurace Na růžku (u pensionu Feo)
tel.: 721 129 762
Cukrárna u Kryštů ů (u lávky přes Sázavu)
otevřeno o víkendech a svátcích,
o prázdninách denně

PIKOVICE

BRUNŠOV

Pension Feo
h p://mujweb.cz/www/hotelfeo

Zájezdní hostinec Rozmarná
tel./fax: 257 740 852
mobil: 737 816 369
e-mail: rozmarna@rozmarna.cz, www.rozmarna.cz

Rekreační zařízení Katka
tel.: 775 063 836
e-mail: rzkatka@seznam.cz
h p://www.sweb.cz/rzkatka

RAJCHARDOV
Restaurace U Petra (u hlavní silnice na Hradištko)

Veřejné tábořiště

Kulturní prostor Medník, o.s.
Vás srdečně zve na výstavu

S a l ó n

M e d n í k

VI.

tentokrát letní africký
od

Výstava potrvá do 13. 7. 2008 a je přístupna denně
9.00 do 17.00 hodin v sále ČMSCH, a.s., Hradištko 123.
Vystavují:

Anca Covrigová – malba · Zuzana a Jiří Čermákovi – keramika · Kristýna Černá – korálkový šperk
Unent Delger – malba · Karel Demel – grafika · Ivo Fišer – fotografie · Richard Hons – fotografie
Veronika Krásová – tepaný šperk · Marcela Listíková – patchwork · Zdeněk Manina – malba
Klára Novotná – figurální keramika · Markéta Novotná – malované hedvábí
Jan Antonín Pacák – pastely · Hana Purkrábková – sochy · Martina a Michala Slábovy – malba
Martin Srb – jak se dělá známka · Magda Šlajchová – fotografie
Hana Tefal Juránková – africké oděvy · Tomáš Tesařík – malba
Gabriel Vach – keramika · Ivana Vožniaková – malba · Jiří Zoth – fotografie
Děkujeme za podporu ČMSCH, a.s., Hradištko 123

·

Těšíme se na setkání s Vámi ! www.mednik.cz

Kulturní akce v našem okolí
12. července: oslavy 110 let trvání spolku Vltavan Štěchovice, viz níže
12. července: od 14 hodin Třebsínská zvonička – III. ročník folkového festivalu
19. července: Muzejní potlach – III. ročník setkání příznivců tramské písničky v Jílovém
19. – 20. července: tradiční Skalecká pouť s bohatým kulturním programem v Mníšku pod Brdy, v barokním
areálu Skalka, na náměstí a v kostele (dole ve městě)
26. července: od 14 hodin Kapitánovy kostelecké kidy – VII. ročník s písněmi legendy trampské hudby Kapitána Kida,
povídání o knížkách Jaroslava Velinského, Zbořený Kostelec, hospoda U Holubů
2. srpna: ve 13 hodin IV. ročník závodů dračích lodí na Vltavě (mezi mosty), od 17 hodin Letní zábava v areálu klubovny Vltavanu ve Štěchovicích, viz níže
2. srpna: IV. Mezinárodní flamenco festival v Mníšku pod Brdy
2. srpna: tradiční 9. městské slavnosti v historickém duchu Týnecký střep na hradě v Týnci nad Sázavou
16. – 17. srpna: tradiční pouť v Netvořicích
19. srpna: od 14 hodin Piráti pod Kostelcem – souboje pirátských lodí na řece, útok na pobřežní pevnost, ukázky palných zbraní na řece pod hradem Zbořený Kostelec
29. srpna: od 20 hodin – Netopýří noc na hradě v Týnci nad Sázavou
30. srpna: Tankový den – III. ročník oblíbeného setkání ve Vojenském technickém muzeu Lešany
30. srpna: výlet na zámek Vysoké Mýto a Kunětickou Horu, organizuje Český zahrádkářský svaz Pikovice. Zájemci
se mohou přihlásit u pí. Papáčkové na tel. č. 224 283 235.

Spolek Vltavan Štěchovice Vás srdečně zve na oslavy
110 let trvání spolku,
které se konají

v sobotu 12. července 2008
Program oslav:
6:30
7:00
8:30 – 9:30
10:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:30
15:00
19:00

sraz členů u klubovny a vztyčení vlajek
budíček a vztyčení státní vlajky u štěchovického mostu
vítání hostů u klubovny Vltavanu
slavnostní schůze v restaurace „Na Peškově“
oběd
slavnostní průvod zúčastněných spolků Štěchovicemi a Brunšovem, spojený s položením kytic
k pomníkům
Vltavanská veselice v areálu klubovny, hrají hudby vltavanských spolků z Puckavce, Davle,
Prahy a Štěchovic
Vltavanská zábava, občerstvení, tombola

Celodenní vstupenka 100 Kč

·

Večerní zábava 50 Kč

Vltavan Štěchovice pořádá v sobotu 2. srpna 2008

IV. ročník závodů Dračích lodí
na Vltavě (mezi mosty), začátek ve 13:00
Po skončení závodů (okolo 17:00) se koná v areálu klubovny Vltavanu

Letní zábava
Srdečně Vás zve výbor Vltavanu.

Jan Smíšek, jednatel

Asi dva kilometry od místa zvaného Sekanka se kdysi rozkládal dvorec Řeň patřící dominikánům z Ostrova. Vesnička,
která u něj vznikla, dostala jméno Hradištko v upomínku na
hrazenou tržní osadu, zničenou Branibory. Žilo v ní zprvu
jedenáct poddaných, kteří užívali několik kusů rolí za to, že
robotovali pro panský dvorec. Snad se k nim připojilo několik osadníků ze Sekanky, lidská paměť však o tom nezanechala žádné zmínky. Dědinu i dvorec strážila malá tvrz, během
doby vylepšovaná a přestavovaná svými pány, kterých se
vystřídala celá řada.
Po totálním zničení kláštera na Ostrově odešli zbylí mniši
do nového útočiště ve Sv. Janu pod Skalou. Přehnaly se husitské bouře, a když císař a král Zikmund začal odměňovat své
věrné stoupence, dostalo se r. 1435 i na bratry Jeronýma, Jana
a Buška z Čečelic, kteří mimo jiné dostali i naše Hradištko.
R. 1499 zdejší dvorec a tvrz vlastnil Jeroným ze Skuhrova.
Pocházel ze starého vladyckého rodu, který se pyšnil erbem,
v němž na stříbrném štítě bylo černé břevno. Tento syn Václava Skuhrovského patrně držel i další panství. Jeho potomci
se dočkali vysokých postavení, dokonce z nich pocházel purkrabí Pražského hradu a místodržící. V 16. století patřilo Hradištko šternberským pánům. R. 1571 Jan ze Šternberka pro-

bitvě na Bílé Hoře odsouzen ke ztrátě všeho majetku a jeho
dcery se marně domáhaly svého práva. Synové paní Morakšové svévolně prodali r. 1628 Hradištko i ostatní vesnice nejvyššímu hejtmanu Pechlarovi z Meminku, od nějž r. 1629
majetek odkoupil Rudolf Malovec z Malova. Nevolníci žĳící
na Hradištku už ani nevěděli, čí vlastně jsou.
Zatímco se na levém břehu Vltavy usadili cisterciáci,
13. října 1636 získali Hradištko spolu s řadou dalších obcí
premonstráti. Tento řád, který byl založen sv. Norbertem
ve francouzském městečku Prémontré, vybudoval v Praze
na Strahově rozsáhlý klášterní komplex. Postupem doby mu
patřil v Čechách i na Moravě obrovský majetek. Opat Kryšpín Fuk, který Hradištko a mnoho dalších obcí zakoupil, je
zvláště připomínán pro své zásluhy o zplavnění řeky Vltavy.
Byl označován za muže nadobyčej bystrého a prozíravého,
který byl za své zásluhy povýšen do šlechtického stavu a psal
se Kryšpín Fuk z Hradiště. O rozvoj naší obce a jejího okolí
však pečovali i další osvícení představitelé tohoto řádu, kteří
se nesmazatelně zapsali do její historie. Tak např. opat Jeroným z Hirnheimu dal před koncem 17. století restaurovat
některé objekty, jako byl ovčín, nad jehož vrata dal umístit
sochu beránka s křížkem a praporkem. Postaral se o rozšíření
budov dvorce uzavírajících rozlehlé čtvercové nádvoří. Oblíbil si pobyt v poustevně u Medníka, kterou místní nazývali
po něm „Hirnheimka“ nebo „Norbertka“. Jiným oblíbeným
místem francouzských bílých mnichů byl skalnatý výběžek
nad Šlemínem. Meditovali tu rádi o plynoucím čase nad
tokem Vltavy, po níž tiše pluly labutě. Místo zvané „Belle
vue dans l´eau“ je zpodobněno na obrázku, který od r. 1819
visí ve Strahovské knihovně. Čeští osedlí jméno zkomolili
na „Pervidlo“. R. 1709 opat Vít Seipl dal vybudovat místo
původní tvrze zámeček, který po jistých úpravách existuje
dodnes. Do nádvoří vedla vysoká barokní brána, nad níž byla
instalována busta sv. Norberta, patrona řádu. K zadní straně
zámeckého traktu přiléhala velká zahrada z poloviny upra-

dává tuto lokalitu Jiříkovi Slepotickému ze Sulčic a na Libři.
Jeho syn zbudoval na Hradištku novou tvrz, ve které žil do
své smrti v roce 1599. Byl pochován ve Starém Kníně. Majetek po něm zdědila jeho žena Kateřina z Luk a na Hradišti.
Po její smrti v roce 1605 se ujali sirotků Jiřího a Jana poručníci,
kteří však zle hospodařili. R. 1608 měla mít na přechodnou
dobu Hradištko Dorota Hodějovská, protože již následující
rok je zapsáno, že bratři Slepotičtí prodávají hradištkou tvrz,
dvorec i ovčín, mimo jiné z jejich obce, Zuzaně Šanovcové ze
Sudoměře. Koncem roku 1612 se do vlastnictví po nebožce
matce uvázala její dcera Kateřina Vratislavova ze Šanova, která r. 1615 vše prodala rytíři Adamovi Hozlaurovi z Hozlau.
Ten se zbavil tohoto majetku hned r. 1616, vymínil si však na
kupující, jíž byla Mariana Morakšová z Kolovrat, že tu bude
zachován podíl jeho manželky. Odbojný rytíř Hozlaur byl po

vená jako park s barokní výzdobou. V druhé mírně se svažující polovině byla osázena ovocnými stromy. V 18. století dali
premonstráti kolem celé zahrady vystavět zeď z kamenů
přivážených robotníky z valu na Sekance. Na mnoha místech v ní byly vybudovány mělké kapličky s obrazy různých
světců (nikoliv znázorňujících křížovou cestu, jak se mnozí
mylně domnívají!).
To již mělo centrum Hradištka svou známou tvář. Malou
náves, na níž se bělala kaplička se zvonkem, oznamujícím
poledne a večer vyzývajícím ke „klekání“. Od příbytku
nájemce dvora (dnešního obchodu) náves západním směrem
hradila nízká zídka na hrázi nevelkého rybníka. Vyrostlo tu
několik lipek, mezi nimi a prvním gruntem vedla prašná
cesta do panských polí. Na severní straně návsi se vypínaly
tři selské usedlosti, které zdobily nádherné barokní štíty až

Návraty do historie Hradištka
(III)
MUDr. Eva Stupková

Kde tepalo barokní
srdce Hradištka
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do 20. století. Mezi druhým a třetím z těchto stavení vedla
úzká ulička směrem k Sekance. Za tímto gruntem se krčila
obecní pazderna, v níž se třel len a později bydlelo. Východní stranu návsi zaujímal rozsáhlý pozemek, lidově nazývaný „Melounka“ podle včelích úlů, které se tam nacházely
(med = lat. mel). Vedle Melounky, do jejíž úlů včely přinášely
lipový med z rozložitých lip, které po celá staletí vroubily
ulici sklánějící se dolů až k Pivovarskému rybníku, se nalézala „šnečí farma“. Hlemýždi, z nichž se vyráběla oblíbená
pochoutka Francouzů, byli dodáváni do všech premonstrátských klášterů v Čechách i na Moravě. Tato lahůdka – le pâté
d´escargot – byla podávána také při hostinách na mnohých
šlechtických dvorech. Ještě ve 20. století nacházeli jeho majitelé četné hlemýždí ulity. Vedle Melounky se krčilo malé stavení panského hajného (lesovna, v níž bydleli kromě nadlesního i panští adjunkti, byla vybudována až při silnici směrem
k Závisti). V uctivém odstupu od ovčína uzavírala náves
stařičká hospoda, neustále obnovovaná a do dnešní doby
neustále přejmenovávaná. Za ní vyrostla během let skupina
poddanských chalup kolem malého rybníčka. (Voda z něj
přetékající do lipové aleje, která vroubila cestu až k hlavní
silnici, působila mnohdy těžkou hlavu místnímu obecnímu
úřadu ještě koncem 19. století). Na kopečku nad ovčínem byl
zbudován velký špýchar, v pozdější době nedaleko vznikla
nízká kontribuční sýpka, která koncem 18. století posloužila
za základ budoucí školy.
Premonstráti se nevěnovali jen duchovnímu životu. Ekonomický zájem církevní vrchnosti na Hradištku se soustředil
kromě produkce obilnin a těžby dřeva na včelařství, rybolov
a vaření piva. Velký prostor naproti zámku byl osazen velkým počtem úlů, protože med byl dobrým obchodním artiklem. Obrovské lípy vroubící cestu od návsi až k hlavní silnici
za květu silně bzučely. Za dolním koncem zámecké zahrady
byl vyhlouben velký rybník zvaný „Pivovarský“. Z jeho haltýře čerpali místní lidé pitnou vodu, dokud neměli vlastní
studny. Proti rybníku přes hlavní silnici směřující od Štěcho-

vic ke Krňanům byl vybudován panský pivovar s bachratou
formanskou hospodou. U jejího přístřešku nabízel kovář překování potahů. Bytelné stavení kovárny však bylo umístěno
jinde, v dostatečné vzdálenosti od posledních chalup vesnice,
aby nebyly ohrožovány otevřeným ohněm z výhně. Bývalý
dvorec Řeň se během staletí změnil na velkostatek a býval
pronajímán nájemci, který podobně jako nadlesní odpovídal
za správné využívání polností a polesí inspektoru. Strahov
touto funkcí pověřoval některého ze starších kněží v důchodu. Bydlel v zámku a ve sváteční dny sloužil v zámecké kapli
mše, místní mu říkali „pan rada“.
Dominantou celé obce je hradištský zámek, jemuž bylo
zatím věnováno jen několik řádek. Stalo se tak proto, že
následující článek bude věnován jeho zevrubnému popsání.
Literatura: Richter, M.: Hradištko u Davle, 1982; Emmler, J.: Deset
urbářů českých doby předhusitské, 1881; Kol. autorů:
Hradištko, 1985; Kol. autorů: Sborník NM v Praze
– řada A – historie, 1999.

Festival country, folk a bluegrassové muziky

III. ročník hudebního festivalu

TŘEBSÍNSKÁ ZVONIČKA
se koná 12. července 2008 od 14 do 22 hodin
opět v Třebsíně na návsi před restaurací U Novotných
Kdo zahraje a zazpívá:
Taxmeni, KTO, Jitka Vrbová, Nová Sekce, Do Centi, Bandoleros, Brazos,
Ohniváci, Wejlet, taneční skupina Překlep
Akce je pořádána ve spolupráci s obcí Krňany

CHARITATIVNÍ SBÍRKA
Na podzim proběhne v obci další charitativní sbírka. Pokud vyhazujete věci, které lze ještě použít, zvažte možnost
využití této sbírky. Jednak pomůžete obci – zmenšíte haldy odpadu u kontejnerů, ušetříte pro nás všechny prostředky za odvoz, jednak pomůžete potřebným. Charitativní organizace přĳímá i textilie, které již nelze použít jako
oblečení – v rámci pracovní terapie je vybraní pracovníci zpracovávají na jiné účely. Podmínka je pouze jedna – vše
musí být čisté.
J. Chadimová
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Policie informuje
OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR
PRAHA-VENKOV
Žádáme veřejnost o pomoc při odhalování
trestné činnosti.
V souvislosti s prováděným vyšetřováním sérií krádeží osobních motorových vozidel v katastru obce Davle se Policie
České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování Praha – venkov obrací na občany se žádostí o zjištění totožnosti
neznámého muže.
V blízkosti inkriminovaných krádeží byla viděna osoba, která by mohla pomoci při objasňování této trestné činnosti.
Kriminalisté díky svědkům sestavili identikit osoby. Jedná
se o muže, zdánlivého stáří 50 – 60 let, vysoký cca 180 cm,
oděného do maskáčového oblečení, včetně maskáčového klobouku.

Ochrana rekreačních objektů
Návštěvnost rekreačních objektů má v průběhu
roku svá neměnná pravidla. V zimních měsících je lidé
obývají jen velmi zřídka, výjimku tvoří objekty vhodné
pro celoroční užívání. Větší intenzita návštěv přichází
na jaře, kulminuje v létě, aby se sklizní zahradních
plodů na podzim začala slábnout. Objekty se zazimovávají a čeká se opět na jaro. Celý tento cyklus se
neustále opakuje.
Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především odlehlé nezabezpečené objekty, ke kterým se dá
dobře zajet automobilem.
Není v silách Policie ČR, která má jen omezené možnosti, aby uhlídala všechny objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů musí mít především jejich majitelé. Jaké mají možnosti?

Jde především o následující rady a opatření:
► Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky
(dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zodolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).
► Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům
(vstupní dveře, okna, verandy).
► Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou
ochranu, případně připojení objektu na pult centralizované ochrany.
► Objekt mějte správně pojištěný, nejen proti krádeži, ale i proti požáru.

Pokud by někdo osobu poznal, kontaktujte policisty SKVP
Praha – venkov na tel. 974 882 906 nebo na bezplatnou linku
Policie ČR 158.
nprap. Petra Potočná
preventivně informační skupina

OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE HRADIŠTKO
Stalo se
Ve vaší obci nebo jejím okolí v průběhu dubna neznámý
pachatel odcizil 15 kusů přepravek a 300 kusů prázdných lahví. Na ovčičkách během prací na stavební parcele u novostavby byla minibagrem nalezena pravděpodobně protitanková
mina z druhé světové války. Na místo byli povoláni pyrotechnici, kteří minu zajistili.
Na teritoriu Praha-venkov dochází k páchání trestné činnosti na starších spoluobčanech. Pachatelé těchto trestných
činů jezdí ve vozidle značky BMW modré nebo zelené barvy
a vydávají se za pracovníky ČEZ. Vyptávají se na důchodce, kteří žĳí sami. Mají vyrobené kartičky, kde je nápis ČEZ,
proto buďte nanejvýš opatrní a vždy před otevřením dveří požadujte číslo průkazu s tím, že si jejich údaje ověříte.
Nebuďte příliš důvěřiví.
V případě jakýchkoli stížností nebo chvály na policisty se
obracejte na vedoucího oddělení npor. Mgr. Miroslava Lercha.
Váš okrskový policista je inspektor prap. Tomáš Tůma.
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Upozorňujeme také na existenci protikorupční
linky 199.
pprap. Denisa Malá

► Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem
uloženým v objektu.
► Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci
cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.
► Cennější věci rozhodně nenenechávejte přes zimu
v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí!
► Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a automobilů. I případné svědectví
je důležitým vodítkem pro práci policie. Nebuďte
neteční – dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to
může stát vám!
► Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.
► Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do
objektu, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte
neprodleně policii.
► Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu.
► Policie neprovádí pouze represi, ale pomocí preventivncíh návštěv rekreačních oblastí, rozhovorů
a navazováním neformálních vztahů s chalupáři
předchází možné majetkové kriminalitě.
Policie ČR nabízí vizi bezpečného objektu jako insipiraci občanům v podobě projektu „Bezpečná lokalita“.

Další informace naleznete na www.mvcr.cz

POZOR!
VÍŠ, KDO JE ZA DVEŘMI?
Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li,
kdo je za nimi.
Nedůvěřujte lidem, které neznáte a oni vás
i přesto osloví jménem. Mohli si ho klidně přečíst na štítku na dveřích nebo zvoncích.
Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo vás
požádá za dveřmi o pomoc. Situaci můžete
vyřešit, aniž byste otevřeli dveře. Například
přivoláním záchranné služby nebo souseda.
Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete jen
nakoupit.
Udržujte dobré vztahy se svými sousedy, předejte si na sebe kontakt, v případě potřeby může
být jejich pomoc nejrychlejší.
Mějte vždy na blízku důležitá telefonní čísla.
Kdykoli v případě nouze kontaktujte obvodní
oddělení policie Hradištko, tel: 257 740 141, zde
Vám vždy ochotně pomohou.

JAK SE CHOVAT V LESE
Lesnaté kopce v našem okolí přímo vybízejí k houbaření, k procházkám či projížďkám na kole. Hledaný
klid však často narušují někteří spoluobčané, kteří
svým neohleduplným chováním ničí les a ruší zvěř.
Co byste měli dodržovat:
· neodhazovat odpadky
· chovat se přiměřeně tiše
· nejezdit po lese motorovými vozidly
· nezakládat oheň
· vodit psa na vodítku
· nesahat na odložená mláďata
Kdy volat mysliveckého hospodáře:
· při poranění či usmrcení zvěře autem
· při setkání se zvěří, jejíž chování je neobvyklé,
např. ztráta plachosti, zřejmé známky poranění
· nález uhynulé zvěře
V těchto případech informujte prosím p. Františka
Hanouska na tel. 724 061 030.
Václav Buriánek ml.,
jednatel MS Medník

www.r e gi o t v. c z
Pod touto adresou se skrývá regionální internetová televize, kde můžete shlédnout zajímavé reportáže z kulturního a společenského života v našem okolí. K vidění je například
reportáž z květnového setkání u pomníku na Hradištku, z dětského dne, který pořádal
TJ Slovan Hradištko na fotbalovém hřišti, i záznam o dopravním dopoledni dětí z místní
školy, které pro ně připravila Policie ČR. Také zde najdete upoutávku na výstavu Salón
Medník, která je právě v těchto dnech k vidění v sále ČMSCH.
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Smíchovské nádraží - Hradištko,zámek - Hradištko,Pikovice,most

Platí od 9.12.2007 do 13.12.2008

PĜepravu zajišĢuje: BOSÁK BUS, spol. s r.o., PĜíbramská 964, 263 01 DobĜíš, tel. 318521020
km Tp
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Praha,,Lihovar ...................................... MHD
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Hradištko,,u rybníþku ....................................
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jede v pracovních dnech
jede v nedČli a státem uznané svátky
jede v sobotu
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V

B
zastávka je jen na znamení nebo požádání
MHD možnost pĜestupu na mČstskou hromadnou

spoj jede po jiné trase

K
obþerstvení/restaurace v objektu zastávky
WC veĜejnČ pĜístupné WC v objektu zastávky

v

pĜestup na vlak

dopravu

@

nejede 24.12., 31.12.
jede také 24.12., 5.7.
nejede 24.12., 5.7.

Na spoje 11, 33 a 41 11, 33 a 41 navazuje v zastávce Davle, u pomníku spoj linky PID þ. 444 smČr
Jílové u Prahy.
Na spoje 17 a 43 a 43 navazuje v zastávce ŠtČchovice spoj linky PID þ. 440 smČr Maseþín.
Na spoj 27 navazuje v zastávce ŠtČchovice spoj linky PID þ. 439 smČr Nový Knín.

@
@

Pražská integrovaná doprava. Platí smluvní pĜepravní podmínky a tarif PID.
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou. DoplĖkový prodej jízdenek bez pĜirážky u Ĝidiþe.
Pásmo P je poþítáno jako 2 tarifní pásma.
Grafikony: PD: T653 So: T654 Ne: T655

100338

Smíchovské nádraží - Hradištko,zámek - Hradištko,Pikovice,most

Platí od 9.12.2007 do 13.12.2008

PĜepravu zajišĢuje: BOSÁK BUS, spol. s r.o., PĜíbramská 964, 263 01 DobĜíš, tel. 318521020
opaþný smČr
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JÍZDNÍ ŘÁD LODNÍ DOPRAVY – Pražská paroplavební společnost, tel: 224 931 013, 224 930 017
Linková plavba Praha – Rašínovo nábřeží – pod Slapskou přehradu do Třebenic a zpět. Od 1. 5. do 14. 9. – sobota, neděle, svátky

km

pásmo cena

hod
9:00

spoj

stanice

hod

-

I.

70 Kč

MHD

PRAHA - Rašínovo nábřeží

18:30

21

I.

-

10:10

ČD, BUS

Zbraslav

17:25

21

II.

70 Kč

11:10

ČD, BUS

Měchenice

16:35

25

III.

70 Kč

11:25

ČD, BUS

Davle - Sázava

16:20

Mandát

16:05

26

11:35

28

11:55

BUS

Štěchovice

15:55

13:00

BUS

Slapská přehrada (Třebenice)

15:00

37

IV.

70 Kč

5. července a 23. srpna 2008

JÍZDNÍ ŘÁDY VLAKŮ 2007/2008

5:56

6:56

Po – Pá

7:25

8:19

denně

Poznámky

nejede 25. 12. a 1. 1.

8:25

9:14

So, Ne

9:25

10:19

denně

10:00

10:50

So

11:00

11:49

denně

12:25

13:16

Po - Pá

14:25

15:21

denně

15:35

16:30

denně

16:52

17:45

Po - Pá

nejede 24. 12.

17:25

18:24

So, Ne

nejede 24. 12.

17:55

18:48

Po - Pá

nejede 31. 12.

18:55

19:44

Po - Pá

nejede 31. 12.

19:25

20:29

So, Ne

jede od 29. 3. do 2. 11.

Jede

Poznámky

Odjezd
Petrov
u Prahy

Příjezd
Praha –
Vršovice

nejede 24. 12.
jede od 17. 5. do 27. 9.
přestup ve Vraném n. Vlt.

7:23

8:14

Po - So

12:18

13:14

denně

14:46

15:35

denně

16:25

17:20

So, Ne

17:04

18:09

Po - Pá

17:49

18:39

So, Ne

18:14

19:09

Po - Pá

18:50

19:39

So, Ne

nejede 24. 12.

19:53

20:43

So, Ne

jede od 29. 3. do 2. 11.

20:14

21:09

Po - Pá

nejede 24. 12.

nejede 24. 12.

JÍZDNÍ ŘÁDY Posázavského pacifiku – parní vlak 2008

Odjezd
Příjezd Jede
Praha – Petrov
Vršovice u Prahy

8.44
9.08
I
I
9.20
9.32
9.50
9.56
10.04
10.12
10.26
10.32
10.51
12.18
12.29
12.34
12.42
12.46
12.56
13.16
13.30
13.44

PRAHA VRŠOVICE
Praha Braník
Praha Strašnice zast.
Praha Hostivař
Praha Zbraslav
Vrané nad Vltavou
Davle
Petrov u Prahy
Luka pod Medníkem
Jílové u Prahy
Krhanice
Týnec nad Sázavou
Čerčany
Čerčany
Hvězdonice
Chocerady
Samechov
Stříbrná Skalice
Sázava-Černé Budy
Ledečko
Český Šternberk zast.
KÁCOV

19.54
I
19.48
19.43
I
I
I
I
I
I
I
I
19.05
18.34
18.23
18.18
18.13
18.09
18.00
17.45
17.31
17.17

30. srpna 2008
8.44
9.08
I
I
9.20
9.32
9.50
9.56
10.04
10.12
10.26
10.32
10.51
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PRAHA VRŠOVICE
Praha Braník
Praha Strašnice zast.
Praha Hostivař
Praha Zbraslav
Vrané nad Vltavou
Davle
Petrov u Prahy
Luka pod Medníkem
Jílové u Prahy
Krhanice
Týnec nad Sázavou
Čerčany

18.24
18.07
I
I
17.56
17.40
17.27
17.19
17.12
17.03
16.37
16.31
16.01

Prodám nové a nepoužité kolečkové brusle vel. 40,


zn. NIKE – N-Dorfin 4 inline Skate Sr

Cena 2300 Kč (původně 3500 Kč)
Kontakt: 602 864 738.

V květnu se našel
u zámku klíč
s ozdobou zvířátka.
Majitel se o něj může
přihlásit u J. Chadimové
tel. 602 864 738.

Obecní úřad Hradištko
ADRESA: Zámek 2, 252 09 Hradištko

http:www.hradistko.cz

Starosta obce
Antonín Merta
Tel.: 257 740 441-2, fax 257 740 586
e-mail: starosta@hradistko.cz
Kancelář úřadu
Milan Vála
Referent (údržba, správa majetku obce, odvoz odpadů)
e-mail.: referent@hradistko.cz nebo udrzba@hradistko.cz
Tel.: 257 740 580
Úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA
8,00 – 11,30
12,30 – 17,00
Podatelna a pokladna
Věra Kaduchová
Asistentka (podatelna, pokladna, ověřování, evidence obyvatel)
e-mail: obec@hradistko.cz
Tel.: 257 740 442
Úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA
8,00 – 11,30
12,30 – 17,00
Účtárna
Ing. Irena Zemanová
Účetní
e-mail.: uctarna@hradistko.cz
Tel.: 257 740 442
Úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA
8,00 – 11,30
12,30 – 17,00
Matrika
Iva Varcabová
Matrikářka
e-mail: matrika@hradistko.cz
Tel.: 257 740 442
Úřední hodiny: PONDĚLÍ 15,00 – 18,00
Stavební agenda
Radka Svobodová
Referentka
e-mail: stavebni@hradistko.cz
Tel.: 257 740 441
Úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA

08,00 – 11,30
12,30 – 17,00

Iveta Myšková
Referentka pro oblast vodní infrastruktury
e-mail: stavebni@hradistko.cz
Tel.: 257 740 441
Úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA
08,00 – 11,30
12,30 – 17,00

Internet pro veřejnost v knihovně, budova OÚ, 2. patro
ÚTERÝ
14,00 – 17,00
ČTVRTEK
17,00 – 19,00

Zpravodaj obce Hradištko
Evidence MK: MK ČR E 17527
Vydává obecní úřad Hradištko pro obyvatele
a rekreanty v obci Hradištko, Brunšov, Pikovice
a Rajchardov
www.hradistko.cz
léto 2008

Kopie starých mistrů, portréty,
malování podle fotky, krajinky,
restaurování a napínání pláten
WWW.BAREVNEDELIRIUM.CZ
Tel. 777 816 681
Též malování obrazů do interiérů

Redakce: Lucie Hašková, Ing. Ladislav Vondrášek,
Mgr. Miroslava Plívová, Mgr. Jovan Kubíček
Kontakt na redakci: prostřednictvím Obecního úřadu nebo
redakce@hradistko.cz
Grafická úprava: Klára Šimerová
Vydala: obec Hradištko
Distribuce: Česká pošta
Tisk: Vamb Štěchovice
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Uzávěrka příštího čísla je 10. srpna 2008.

