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Vážení
spoluobčané,
milí čtenáři,
skončila doba prázdnin a dovolených a my se znovu setkáváme, letos už potřetí, prostřednictvím hradištského Zpravodaje. Doufám, že i tentokrát na
jeho stránkách najdete mnoho zajímavého, o čem byste jinak
neměli tušení. Přála bych si, aby se Zpravodaj stal důstojným
informátorem dění v naší obci. V tomto čísle vás seznámíme
s budoucí tváří Hradištka, dozvíte se, co je v plánu obnovit
a vybudovat. Jistě pro vás bude zajímavé seznámení se Strategickým plánem obce, který byl vypracován odbornou firmou
Regionservis, ve kterém se dočtete o investičních plánech naší
obce v příštím desetiletí. Potěšilo mě, že stále více zastupitelů
využívá stránky Zpravodaje k tomu, aby informovali občany
o své činnosti při zkvalitňování života v naší obci. Přinášíme
tak několik článků o projektech, které v současné době mění
podobu našeho okolí – např. rekonstrukce hřiště u mateřské
školy, budování cyklostezky nebo novinky v řešení dopravní
situace. Doufám, že články o konkrétních projektech budou
pro čtenáře zajímavější, než jen strohé zápisy ze zasedání
zastupitelstva.
Také mě potěšily pozitivní ohlasy na letní číslo Zpravodaje.
Velkým přínosem pro mě bylo, když jsem roznesla sto čísel do některých chatových osad a vyslechla názory chatařů. Většina z nich neměla ani tušení, že vychází Zpravodaj,
a všichni jeho osobní doručení uvítali. Doufám, že se tak lépe
dostali k informacím o místním dění. Možná se někteří poprvé dozvěděli, jaký problém řeší obec s odpady, a to hlavně
v letních měsících. Třeba pochopili, že jejich poplatky, které
se jim zdají vysoké, stále nestačí na pokrytí nákladů spojených s likvidací odpadů. A smířili se s tím, že z obecního rozpočtu, jehož výše závisí na počtu trvale hlášených obyvatel,
rozhodně nezbývá na opravy četných cest mezi chatami, jak
si mnozí z nich přáli.
Nejvíc mě však potěšilo, že mě z řad našich čtenářů kontaktovali lidé, kteří se zabývají něčím zajímavým spjatým s naší
obcí nebo blízkým okolím. Doufám, že spolupráce s nimi
přinese v dalších číslech zajímavá témata ke čtení. Věřím, že
mnohé z vás při čtení Zpravodaje napadá, o čem by se mohlo
psát. Vaše nápady ráda uvítám na e-mailové adrese Zpravodaje redakce@hradistko.cz nebo mě zkontaktujte prostřednictvím obecního úřadu. Tyto kontakty využĳte i pro
své příspěvky do diskuse na téma „Ovčín“, o níž se dočtete
na straně 5.
Těším se na všechny vaše nápady a postřehy, které jistě obohatí stránky příštího Zpravodaje.
Lucie Hašková, redaktorka Zpravodaje

CZECH POINT e-shop
Výpisy už i poštou
Pracovišť CZECH POINTU přibývá a lidé se rychle učí jich
používat.
V těchto dnech byla spuštěna další užitečná služba: výpis ze
živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a z katastru
nemovitostí, lze objednat z internetu ‒ na adrese:

h p://eshop.czechpoint.cz/eep_isvs/
Do tří pracovních dnů od přĳetí objednávky přĳdou poštou.

Nové kontejnery na tříděný odpad
V minulém čísle našeho Zpravodaje byla zmínka o rozšíření počtu 1.100 litrových kontejnerů, především na tříděný
odpad. V současnosti, kdy se k Vám nové číslo Zpravodaje
dostává, jste už asi některé změny zaznamenali. Přibylo 20
nových kontejnerů, z toho 13 na plasty, 4 na papír, 2 na směsný odpad, 1 na sklo. Pro představu, celkové číslo po přírůstku je 108 kontejnerů (48 na směsný odpad, 36 na plast, 17 na
sklo, 7 na papír). Navýšení či přesunutí kontejnerů a jejich stanovišť bylo provedeno po rozboru původního stavu a osobní prohlídce všech dotyčných míst na Brunšově, Hradištku,
Pikovicích, Rajchardově a Šlemínu. Dvě původní kontejnerová místa byla opravdu tragická, vjezd ke střelnici a zatáčka
v Pikovicích, obě stanoviště u hlavní cesty. Bližší dostupnost
kontejnerů a jejich přesunutí od hlavních cest je myšlenkou
většiny zastupitelstva. Chápeme, že nová místa na kontejnery vyvolávají nesouhlas sousedících občanů, nikdo je nechce.
Odpady jsou stále opakující se téma a problém. K rozmístění
kontejnerů včetně vzniklých nových stanovišť se zastupitelstvo vrátí a vyhodnotí jejich klady a zápory.
Do budoucna počítáme s dalším rozšířením kontejnerových
míst na tříděný odpad, a jak si žádá doba, určitě se nevyhneme dalšímu třídění odpadu (bio odpad, tetra pak kartony).
V současnosti probíhá vyhodnocení provozu sběrného místa.
Zkrátka kolem odpadů se bude pořád něco dít. Jsou nedílnou
součástí našeho života.
Vaše nápady a návrhy, jak se lépe vypořádat s odpady, uvítáme. Využívejte prosím e-mail pipota@hradistko.cz nebo
písemnou formu přes náš obecní úřad.
Tomáš Pipota, zastupitel

D o p r av n í ř e š e n í v o b c i
Dne 15. července 2008 se konalo místní šetření za účasti
zástupců kompetentních orgánů. Projednávaly se možnosti zklidnění dopravy na komunikaci II/106 (průtah obcí)
v oblasti Brunšova a Hradištka, neboť množství projíždějících vozidel dosahuje 4 500 – 5 000 za den (průměr v období
23. dubna – 5. května 2008), kdy necelá polovina projíždějících překročila zákonem povolenou rychlost v obci.
Po opravě povrchu silnice budou následovat tato opatření:
– provede se vodorovné značení komunikace včetně vyznačení zastávek autobusu
– vyznačí se přechod pro chodce v místní části Brunšov
včetně svislých dopravních značek a osvětlení přechodu
– osadí se dva ukazatele rychlosti projíždějících vozidel
– vybuduje se prefabrikovaný nástupní ostrůvek autobusové zastávky na Hradištku U rybníka (stavba musí být
řádně stavebně povolena MěÚ Černošice)
– úprava a osvětlení přechodu u rybníka v návaznosti na
chodník s cyklostezkou u zámecké zdi (na základě předloženého dopravního projektu)
Jednotlivá opatření se provádějí souběžně v součinnosti OÚ
Hradištko se Správou silnic (SÚS Kladno).
S bezpečností dopravního řešení úzce souvisí i výstavba
bezpečného chodníku pro chodce. Momentálně byla zadána
úprava stávajícího projektu z roku 1989 na vybudování chodníku propojujícího části obce Brunšov – Rajchardov – Hradištko. Jedná se hlavně o úpravu trasy na Rajchardově a nový
cenový rozpočet akce, neboť projekt je upravován nově ve
spolupráci se SÚS Kladno.
Pavel Pešek, člen Komise pro rozvoj obce

C y k l o s t e z k y a cy k l o t r a s y
Ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje pro Středočeský
kraj bylo provedeno vytipování cyklotras a cyklostezek v katastru
naší obce. Jedná se přednostně o komunikace s malým automobilovým provozem, většinou s asfaltovým povrchem vhodným pro
cykloturistiku.
Hlavní trasa vede od pikovické lávky přes Sázavu po skalkách
kolem základní školy na Hradištku a kolem restaurace Japeka
k rybníku. Dále pokračuje kolem pošty po aleji až na brunšovskou
vyhlídku a prudkým klesáním dlážděnou vozovkou k mostu přes
Vltavu.
Tato trasa má i své označení: „Vltavská jižní“ (III. třída) a je součástí propojení Praha – Jižní Čechy. V Pikovicích navazuje na trasu z Davle a po průjezdu Hradištkem lze ve Štěchovicích na kole
pokračovat podél Kocáby či odbočit na Slapy.
Nepřekvapí ani celková délka navrhovaných oficiálních tras, která činí na Hradištku cca 14 kilometrů a 3 km tras vhodných pro
in-line bruslení (lokality Pikovice, Brunšov).
První rozmístění a zabudování laviček pro oddych provedli
svépomocí v odpočinkové zóně Brunšov členové občanského

Brigáda na Brunšově

sdružení Ovčičky a ostatní dobrovolníci. Inventář byl zakoupen
OÚ Hradištko, v jehož majetku celý pozemek pod brunšovskou
skalou je.
V současnosti probíhá jednání s firmou zabývající se následným
značením a vybavováním cyklostezek inventářem (cyklistické
značky, informační tabule, lavičky, odpočinkové zóny).
Pavel Pešek, člen Komise pro rozvoj obce

Strategický plán rozvoje obce Hradištko
Pravděpodobně většina z vás již na našich webových stránkách,
případně v knihovně nebo přímo v kanceláři obecního úřadu
využila možnost seznámit se se Strategickým plánem obce Hradištko, který byl zpracován odbornou firmou Regionservis ve spolupráci se zastupiteli a zaměstnanci OÚ. Základem byl stručný
dokument Program obnovy venkova, ve kterém byly minulými
zastupitelstvy rámcově naznačeny potřeby obce. Od komplexního Strategického plánu rozvoje Hradištka si slibujeme přehlednost ve stanovení priorit obce, naplánování postupných kroků při
zpracování jednotlivých projektů pro získání dotací a seznámení
občanů s našimi investičními záměry.
Strategický plán je základním střednědobým programem samosprávy pro řízení budoucího rozvoje obce v období deseti let.
Na základě analýz definuje cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty na období do roku 2013.
Strategický plán obsahuje analýzu současného stavu v sedmi
základních oblastech (profil obce, doprava, technická infrastruktura, občanská vybavenost, kulturní památky, turistika a životní
prostředí), vizi obce, tzv. SWOT analýzu, která zahrnuje silné
a slabé stránky obce, z nich plynoucí příležitosti a možná ohrožení,
dále nejdůležitější strategické cíle a plánované projekty, rozdělené
do 3 základních kategorií – dopravní a technická infrastruktura
a občanská vybavenost.
V oblasti technické infrastruktury patří mezi hlavní priority vybudování vodovodu a kanalizace v jednotlivých částech obce, vodovod na Hradištku, Rajchardově a Brunšově je rekonstruován průběžně již několik let, výsledkem je minimalizace ztrát vody a velké
množství vybudovaných přípojek k rodinným domům i chatám,
Pikovice by měly být vyřešeny v rámci požadované dotace, na
kanalizaci na Hradištku jsou zpracovávány studie ideálního vyřešení vzhledem k velkému rozsahu území a tím i obrovské investice. Další důležitou oblastí technické infrastruktury je komplexní
řešení problematiky veřejného osvětlení, kabelizace rozvodů, přesun a modernizace sběrného dvora z centra obce, řešení otázky
bioodpadů aj.
V oblasti dopravy se zaměříme na zvýšení bezpečnosti chodců
a cyklistů především mezi Hradištkem a Štěchovicemi vybudováním chráněných přechodů, instalací radarů a varovných značek,

plánovaným vybudováním chodníku podél hlavní cesty, opravou
schodiště k lokalitě Na Ovčičkách, vyznačením nových cyklotras
apod. Postupně by měl vzniknout informační systém, nástupní
místa pro turisty, nové naučné stezky pro pěší a klidové zóny pro
aktivní odpočinek.
Co se týče občanské vybavenosti, bude záležet na vypsaných
dotačních titulech. Prioritou je postupná modernizace budov
školy a školky včetně úpravy školních zahrad, revitalizace centra
obce včetně výstavby nové multifunkční budovy na místě odstraněných ruin bývalého Ovčína, výstavba nových a modernizace
starších sportovních zařízení, rekonstrukce kulturních památek
v obci, úprava zahrady zámku jako veřejně přístupného parku
a mnoho menších akcí.
V současné době probíhá příprava plánovaných akcí, na některé
jsou prováděny studie, u některých probíhá zpracování projektové dokumentace, někde je potřeba dořešit majetkoprávní vztahy, u jiných probíhají konzultace, jakým způsobem řešit finanční
zabezpečení, jak nejlépe projekt realizovat. V nejbližší době proběhne výběrové řízení na společnost, která by nám měla pomáhat
s dotační agendou.
Velmi důležitou otázkou je finanční zajištění, především zabezpečení předpokládaných spoluúčastí obce, která je u většiny
dotačních titulů podmínkou. Jisté je, že bez určité míry zadlužení
nemá obec nejmenší šanci pomýšlet na rozvoj a realizaci tohoto
strategického plánu. Cílem obce bude sjednat úvěr v takové výši,
aby obec byla vždy schopna zajistit pravidelné splácení úvěru bez
rizika předlužení.
Samozřejmě nesmíme při plánování investic zapomínat ani na
stránku duchovní, ať již se týká obnovy obecní kroniky, rozvoje knihovny, podpory a rozvoje společenských aktivit a kroužků, organizování kulturních akcí a vzpomínkových aktů, zajistit
důstojné připomenutí 700 let od první písemné zmínky o Hradištku, které uplyne v roce 2010 aj.
Strategický plán nám sám o sobě určitě nezajistí vybudování
potřebných věcí v něm obsažených, ale měl by se stát dokumentem, který nám může hodně pomoci při plnění stanovené vize
„Hradištko je moderní místo pro život spojující výhody Povltaví
a Posázaví“.
Ladislav Vondrášek
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Z jednání ZO Hradištko ze dne 15. května 2008
I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Hradištko a společností ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou
částku 60 Kč/bm, celková částka bude uvedena ve smlouvě
o zřízení věcného břemene.
Návrh na zvýšení účtovací ceny inertních odpadů skládky
Sekanka, provozované obcí Hradištko, katastrální území
Hradištko pod Medníkem.

1.

Bez výhrad Závěrečný účet obce za rok.

2.

Rozpočtovou změnu č. 2/2008.

3.

Střednědobý strategický plán rozvoje obce Hradištko.

7.

4.

Zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na pozemcích
parc. č. 91/28, parc. č. 108/22, parc. č. 125/1, parc. č. 804/9,
parc. č. 870/3, parc. č. 870/4, ve vlastnictví obce vedených na
LV č. 10001, katastrální území Hradištko pod Medníkem, za
účelem umístění, provozování a údržby kabelového a venkovního vedení NN na základě uzavřené smlouvy č. IV-126002554/4 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi obcí Hradištko a společností ČEZ Distribuce
a.s. za jednorázovou částku 60 Kč/bm, celková částka bude
uvedena ve smlouvě o zřízení věcného břemene.

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci místostarosty obce ing. Ladislava Vondráška
o kontrole zápisu a přĳatého usnesení č. 2/2008 z jednání
zastupitelstva obce ze dne 3. 3. 2008.
2. Plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva obce Hradištko na rok 2008.
3. Informaci o změně systému odečtů a fakturace za vodné.

5.

Zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na pozemku
parc. č. 848/1 ve vlastnictví obce vedeném na LV č. 10001,
katastrální území Hradištko pod Medníkem, za účelem
umístění, provozování a údržby kabelového a venkovního vedení NN na základě uzavřené smlouvy č. IV-126004595/01 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi obcí Hradištko a společností ČEZ Distribuce
a.s. za jednorázovou částku 60 Kč/bm, celková částka bude
uvedena ve smlouvě o zřízení věcného břemene.

6.

Zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemku
parc. č. 463/2 ve vlastnictví obce, vedeném na LV č. 10001,
katastrální území Hradištko pod Medníkem, za účelem
umístění, provozování a údržby kabelového vedení NN na
základě uzavřené smlouvy č. IV-12-6005118/02 o uzavření

III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce zmapovat rozmístění kontejnerů, navýšení
jejich počtů a zajistit podepsání Dodatku Smlouvy o svozu
a třídění odpadů se svozovou firmou Rumpold-P.
2. Starostovi obce ukládá zajistit vypracování návrhů opatření
při povolování zástavby ve schválených lokalitách Územního plánu obce Hradištko k zástavbě.
3. Předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Hradištko zkontrolovat nájemní smlouvy uzavřené ze strany
obce v roce 2007 a 2008.
4. Starostovi obce ukládá zabezpečení vypracování a uzavření
nových smluv na odběr pitné vody v souladu s novým systémem odečtů a fakturace za vodné.

Z jednání ZO Hradištko ze dne 23. června 2008
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.

2.

3.
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Prodej pozemku parc. č. 497/1 trvalý travní porost o výměře
342 m2, za cenu 900 Kč za 1 m2, tj. 307 800 Kč, a pozemku
parc. č. 502/152 trvalý travní porost o výměře 134 m2 za cenu
900 Kč za 1 m2, tj. 120 600 Kč, ve vlastnictví obce Hradištko,
vedených na LV č. 10001 v katastrálním území Hradištko
pod Medníkem, ing. Petru Habovi, bytem Sklenařice 168,
512 43 Jablonec nad Jizerou a sl. Věře Dyrhonové, bytem
Hradištko čp. 113, 252 09, za cenu 900 Kč za 1 m2, celková
cena 428 400 Kč.
Výkup pozemku parc. č. 564/12 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 802 m2, pozemku parc. č. 564/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2 a pozemku
parc. č. 597/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
349 m2 ve vlastnictví pana Pavla Dolejšího, bytem Hradištko - Pikovice, Nádražní 4, 252 09, vedených na LV č. 1453
v katastrálním území Hradištko pod Medníkem, do vlastnictví obce Hradištko za cenu 50 Kč za 1 m2, celková cena
66 850 Kč.
Převod pozemku parc. č. 700/13 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 10 096 m2, katastrální území Štěchovice
v souladu s Prohlášením o přechodu vlastnického práva
k nemovitostem na obec na základě § 1, zák. ČNR č. 172/
1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, vyhotovené podle § 36, odst. 5, písm. a) a odst. 6
vyhlášky ČÚZK č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky ČÚZK
č. 179/1998 Sb., o nabytí vlastnického práva obce Hradištko.
Pozemek byl původně zapsán na MNV Hradištko. Pozemek

4.
5.
6.

7.

se nachází v místní lokalitě Brunšov, u řeky Vltavy směrem
k přehradě.
Změnu územního plánu obce Hradištko č. 4, viz. Usnesení
č.4/2008, část B tohoto usnesení.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení místního
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
Jednorázovou sociální finanční výpomoc v částce 2 000 Kč,
paní Emílii Komárkové, bytem Brunšov čp. 216, 252 09 Hradištko.
Příspěvek 7 500 Kč svazku obcí Středního Povltaví na zajištění reportáží internetové televize Regio TV regionálního
charakteru v roce 2008.

II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Záměr pronájmu tří částí pozemku parc. č. 802 ostatní plocha,
ostatní komunikace ve vlastnictví obce vedeném na LV č. 10001,
katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko,
panu Pavlovi Baiblovi, bytem Hradištko 1478 E, 252 09 za účelem zjištění místa starých trativodů dešťové vody, údajně umístěných v této komunikaci. Pozemek se nachází v místní lokalitě
Hradištko, směrem od rybníku úvozem k místní části Šlemín.
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci starosty obce pana Antoníny Merty o kontrole
zápisu a přĳatého usnesení č. 3/2008 z jednání zastupitelstva
obce ze dne 19. 5. 2008.
2. Informaci tří předkladatelů projektu – Průzkůmné oddíly
Jílovské zlato POJZ, o.s., Priessnitz Club, o.s. a XC Vision,
a.s. – s názvem „Poznávací cesty Hradištko“.

Zadání změny územního plánu obce Hradištko č. 4
Zastupitelstvo obce:
1. rozhodlo o pořízení změny č. 4 Územního plánu sídelního
útvaru (dále jen ÚPSÚ) Hradištko.
2. konstatuje, že starosta obce prověřil splnění kvalifikačních
požadavků Pavly Bechýňové pro územně plánovací činnost
(kopie rozhodnutí MMR ČR ze dne 2. 2. 2007).
3. schvaluje:
a) fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti – Pavlu Bechýňovou, bytem 256 01 Benešov, Pražského povstání 1799.
b) uzavření smlouvy s Pavlou Bechýňovou, která tímto
zajistí Obecnímu úřadu Hradištko splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti.

4.

5.

6.

pověřilo starostu obce, aby předal všechny obdržené žádosti na změny č. 4 Územního plánu k posouzení oprávněné
osobě, která vypracuje stanovisko v souladu s § 46 zákona č.
183/2007 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění tak, aby mohlo být zastupitelstvo
obce se závěry posouzení seznámeno na svém nejbližším
zasedání.
určilo zastupitele ing. Vondráška, který bude spolupracovat
s pořizovatelem (§ 6 odst. 5 písm. f stavebního zákona) při
pořizování ÚPSÚ Hradištko.
určilo zastupitele, který je volený na zbývající část volebního období a bude vykonávat všechny další činnosti, vyplývající pro něj ze stavebního zákona.

Co znamenal otazník v posledním
Zpravodaji, neboli co místo Ovčína
Stále častěji se nás lidé ptají, jaké jsou plány s místem, kde stával
historický Ovčín. Dlouhou dobu nikdo nevěděl, kdy a zda vůbec
získáme povolení ke zbourání této sice historicky velmi cenné,
bohužel po požáru extrémně poničené budovy. Více než 10 let
snažení o odstranění stavby bylo nakonec dotaženo do konce
a v červnu letošního roku jsme začali s demolicí. Je zvláštní,
že jsme na to dlouho čekali, ale většina z nás i tak pocítila nostalgii. Určitě touto akcí skončila jedna epocha centra obce a my
teď musíme rozhodnout, co dál. V plánech nám nebránily jen
ruiny, ale také spor s Královskou kanonií premonstrátů, která
si na pozemek pod Ovčínem i samotnou budovu činila nárok,
a teprve rozhodnutí soudu před 2 roky přisoudilo tento majetek
definitivně obci. V té době již existovala studie výstavby budovy na tomto pozemku, která kromě několika kanceláří pro OÚ
zahrnovala především garáže pro hasičskou a obecní techniku
a dále kompletní zabezpečení pro rychlou záchrannou službu.
Jelikož se spor s KKP protahoval, nebylo možné čerpat dotaci
pro záchranný integrovaný systém a muselo se hledat jiné řešení.

Dnes nás v rozhodování o budoucnosti pozemku může brzdit jen
potřeba konzultovat naše plány s památkovým úřadem a především finanční zabezpečení. Variant je několik, ale jako nejlákavější a zřejmě i nejlepší se jeví výstavba multifunkční budovy,
ve které budou kanceláře OÚ, výukové místnosti, kulturní sál,
pravděpodobně i zdravotní středisko, možná prostory pro některé služby, informační systémy apod. Koncem letošního roku
by měl být zadán projekt, kde by byly jednotlivé prostory specifikovány. Pokud by se nepodařilo získat potřebné prostředky,
mohl by na místě Ovčína být parčík s dětským hřištěm, cestičkami pro nejmenší cyklisty a bruslaře. Další variantou by mohlo
být třeba i parkoviště, obchodní centrum, dětské hřiště a zřejmě
nás napadne ještě několik dalších možností. Třeba se může objevit investor, který najde řešení přĳatelné pro obec, jak prostor
komerčně využít, výstavbu zainvestuje a pak ji bude ve spolupráci s obecním úřadem provozovat. Předpokládám, že konec
tohoto roku a celý následující se ponese ve znamení vyřešení
otázky prostoru bývalého Ovčína a budeme rádi, když nám na
e-mailovou adresu Zpravodaje pošlete své tipy, co by se vám na
tomto místě líbilo.
Ladislav Vondrášek

Foto: Mgr. J. Kubíček

Není vám lhostejné, co bude stát ve středu naší obce? Z a pojte se do diskuse!
Své nápady a tipy, co by mohlo stát na místě Ovčína, zasílejte na redakce@hradistko.cz
nebo je v písemné podobě zanechte na Obecním úřadě Hradištko.
Ty nejzajímavější z nich uveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.
Diskuse probíhá také na webových stránkách Hradištka www.hradistko.cz.
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Návraty do historie Hradištka
(IV)
MUDr. Eva Stupková

Zámek a jeho malíř

na. Nad obětním stolem, na němž stál svatostánek, byl umístěn veliký na plátně malovaný obraz v oválném pozlaceném
rámci. Zpodobňoval sv. Annu, jak drží na svém klíně stojícího
Ježíška, ručku mu líbá Panna Maria sedící vedle své matky.
Rám ústředního obrazu je po straně nadnášen ze dřeva vyřezaným zlatým andělem, kolem poletují andělíčci. Nad tímto
výjevem visel menší oválný portrét sv. Norberta. Nad ním na
vyřezávaném baldachýnu, který splývá dolů z obou stran, je
upevněn emblém se strahovským a opatským dvojznakem

Dominantou centrálního prostoru Hradištka je nevelký zámek, který dal na místě původní dvakrát přestavované tvrze
roku 1709 vystavět strahovský opat Vít Seipl. Prostá dvoupatrová budova byla kryta prejzovou střechou, uprostřed níž
stála štíhlá vížka lucernového tvaru zakončená nejprve cibulovitou, později kónickou stříškou s křížkem. V ní až dodnes
odměřují čas starodávné hodiny, které odbíjejí každou čtvrt.
Obdélníkový půdorys budovy měří 27 metrů zdéli a 12 metrů
na šíři. Zámek je ze tří stran obklopen hospodářskými budovami, které byly na severní straně zakončeny stájemi – zbytkem bývalého dvorce, kdysi nazývaného Řeň.

Hlavní vchod s bustou sv. Norberta
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–JK–

Vchod, který se nachází uprostřed dlouhého průčelí, je
zprava i zleva orámován dvěma lyzénami zdobenými oválným vlysem v omítce. Nad ním je zvlněná římsa, která nese
dvě kamenné vázy, uprostřed bustu sv. Norberta vytesanou
z kamene. Pod římsou se nachází štít s nápisem PATRIMONIUM SS. PATRIS NORBERTI. (Tento světec je totiž patronem
premonstrátského řádu mnichů, kteří přišli z francouzského
města Prémontré.) Zamřížovaná okénka osvětlují přízemní
klenutou chodbu, vstup do ní je uzavřen masivními dubovými dveřmi pobitými železnými hřeby. Krásná barokní klika
s „tahadlem“ je zevnitř opatřena starodávnou železnou petlicí.
Po nízkých schodech z širokých dubových prken lze vystoupat až do druhého patra. Chodba v prvním podlaží s mnoha
okny do nádvoří byla vlevo zakončena bytem faráře, po pravici kaplí svaté Anny a opatřena lavicemi pro věřící. Vlastní
kněžiště bylo od nich odděleno vysokými dvoukřídlovými
dveřmi, které se na noc uzavíraly. Před tímto prostorem vpravo vedly z chodby dveře do velkého sálu – refektáře, v něm
bylo rozvěšeno několik obrazů, snad to byly originály malíře
Albrechta Dürera.
Vlastní kněžiště sahalo až do výšky druhého patra, z nějž do
něj mohla vrchnost nahlížet z oratoře. (Později byla horní část
oddělena plochým stropem.) Kaple byla nádherně vyzdobe-

Oltář

(Knihovna Národního muzea, foto: Marie Sporková)

Dveře vedoucí do bývalého kněžiště

–JK–

s pásky s nápisem o jeho pořízení, pravděpodobně z roku
1719.
Na obětním stole pokrytém bílou vyšívanou přikrývkou stál
svatostánek s paténou a kalichem vysokým 26 cm. Stříbrný

Pohled na zámek od severozápadu

kalich silně pozlacený zdobily prolamované rozviliny a emailované destičky s barevnými obrázky. Jeho noha byla vyzdobena hlavičkami andílků a girlandami, mezi nimiž též byly
emailované destičky s malovanými miniaturami. Na okraji
podstavce bylo vyryto: And. Franc. Lohr, Zeiglei nant A. M.
L. A. C. L. P. H. L. Krásná práce pocházela z první poloviny
18. století. Po obou stranách svatostánku se skvěly zasklené
relikviáře v lichoběžníkových řezaných rámech a útlé zlaté
sošky. Na obou bočních stěnách kněžiště visely olejové malby na plátně – Sv. Norbert a Stigmatizace sv. Františka, oboje
rovněž z pol. 18. století.
Z návsi do zámeckého nádvoří vede vysoká zděná brána,
na jejím klenutí stojí tři ozdobné vázy. Před ní po levé straně bývala farská zahrada, plná voňavých keřů, stolistých růží
a lilií. Vedly do ní po několika schůdkách dveře do příbytku
farské hospodyně, která bydlela po levé straně klenuté chodby v přízemí.

obrazy světců. (Tyto kapličky jsou až dodnes mnohými laiky pokládány za „křížovou cestu“.) V šesti kaplicích malby
povětrnostními vlivy během doby velmi utrpěly. Počátkem
20. století bylo možno vylíčit jejich náměty jen u některých.
Tehdy byly k rozeznání jen tyto:
1. Blahoslavený Heřman klečící před P. Marií
2. P. Maria Pomocná a pod ní 14 pomocníků
3. Kristus a Maří Magdalena, z druhé strany malba přátelstva Páně
4. Tzv. zmrtvýchvstání – Vykupitel stojící na fontáně, z jeho
ran tryská do nádrže krev, z druhé strany zpodobnění
beránka a pod ním postavy světců, na opačné straně kaplice plechový obraz s Janem Nepomuckým
5. Kristus v Getsemanské zahradě, na opačné straně P. Marie
jakožto královna svatých
6. Sv. Norbert, na opačné straně kaplice P. Marie v osmipaprskové hvězdě, v dolní části obrazu tři světci v oblacích.
Také oboje dvířka v zahradě byla vyzdobena z obou stran.
Z nich se zachovala Sepekovská P. Marie a Zasnoubení P. Marie
(z druhé strany dvířek byly roku 1909 malby již zašlé).
Také na „špejcharu“ byly ve štítě budovy ztvárněny obrazy sv.
Josefa a sv. Norberta. Všechny malby byly pokládány za díla
slavného malíře J. V. Spitzera, pocházely však spíše od jeho
známých výtvarníků nebo jeho tovaryšů (např. Jan Nepomucký malovaný nikoliv na omítce, ale na plechu, je prací J. Ma hausera).
Plochý strop je vyzdoben malbami tohoto proslulého malíře. Jan Václav Spitzer (1711 – 1773), umělec, který se školil
v Praze a ve Vídni, získal přízeň šlechtického rodu Schumannů a Wunschwitzů, kterým zhotovil portréty, potom se cele

Jediná opravená kaplička – dnes bohužel ve skrytu bujného křoví
–JK–

Freska na stropě chodby zámku od J. V. Spitzera

–JK–

Od jižní stěny zámku a bočního křídla hospodářského komplexu se prostírala rozlehlá zahrada, která se povlovně svažovala k Pivovarskému rybníku. Vrchnost ji dala ohradit nevysokou zdí z kamenů, které dala přivézt z bývalého obranného
valu původního Hradištka na Sekance. Zeď byla u rybníka
zakončena kulisovitou branou z cihel. Dlouhá východní strana byla prolomena dvířky stejně jako příčná zeď v zahradě,
která ji dělila na dvě půle, horní posázenou květinovými
záhony a dolní sloužící coby ovocný sad. Na šesti místech
– zejména ve východní zdi – byly vestavěny ploché kaplice po
stranách se sdruženými pilastry a zprohýbanou římsou nahoře, které byly pokryty prejzovou stříškou. Uprostřed kapliček
byl z přední i zadní strany výklenek a v něm namalovány

věnoval zobrazování světců, a to především pro kostely na
různých místech v Čechách. Maloval ve Staré Boleslavi, Havlíčkově Brodě, Lnářích, Paštikách, Uhříněvsi, v Arnoštovicích, Liblině, Mníšku pod Brdy, Blatné, v Praze na Karlově,
v Obořišti v Lešanech, kde se po shlédnutí jeho díla na něj
obrátil premonstrátský opat Gabriel Václav Kašpar a požádal
jej, aby provedl výzdobu chodby a refektáře v 1. patře zámku na Hradištku. Roku 1758 – 1759 se Spitzer pustil do díla,
které mu bylo svěřeno. Plochý strop chodby nese tři výjevy,
z nichž ústřední je zarámován do imitace štuky. Uprostřed na
trůně pod baldachýnem sedí Madona a sklání se k sv. Norbertu, jenž od ní přĳímá bílé premonstrátské roucho. Po stranách
trůnu jsou andělé a lvi, u nohou Madony had s jablkem, které-
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ho Marie zašlapuje. Pod stupni trůnu velkými písmeny nápis:
SINT VESTIMENTA TUA CANDIDA (Tvůj šat je bělostný)
Eccl. 9. v. 8. Vlevo je zřetelný podpis „Jo: Spiczer Pinxit“. Jeden
z bočních obrazů znázorňuje Nejsvětější Trojici se dvěma anděly, z nichž jeden nese kříž, druhá postranní freska znázorňuje
sv. Augustina, který podává sv. Norbertu, před ním klečícímu
na klekátku, knihu. Na ní je nápis: Sit vobis anima tua et cor
unum in deo et non dicatis aliquid proprium (Tvá duše i srdce

Freska na stropě dnešní obřadní síně

–JK–
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jsou jednotné v bohu a neříkej nic vlastního). Pod tím namalován andělíček s důtkami.
Na stropě refektáře je umístěna jedna z nejlepších Spitzerových
fresek „Hostina v domě farizeje Šimona“. Výjev zasazený do
členěného rámce, imitujícího štuku, se odehrává na stupňovitém podiu. Kristus sedí za stolem s několika hodovníky v rozhovoru obrácen k hostiteli. U nohou Spasitele klečí Magdalena,
omývá jeho nohy. Vlevo a vpravo stojí dvě postavy, za jednou
z nich jídlonoš, za druhou mladík s vázou, kterou snímá s kredence. Před hodovním stolem nastínil malíř malý stolek s dvěma lahvemi pití. Výjev se odehrává před mohutnou antikizující
arkádou portiku, nesenou zdvojenými pilastry a sloupy. Pod
obloukem uprostřed splývá na pravou stranu zřasená draperie.
Nad dolním obloukem zdvojeného štukového rámu je chronogram vzniku malby roku 1759: LACRYMIS CAEPIT RIGARE
PEDES EIUS (Slzami chladila jeho nohy).
Po své práci na Hradištku přĳal J. V. Spitzer spoustu zakázek
v kostelích i klášterech po celé naší zemi. Tomuto vynikajícímu a pracovitému muži však osud dopřál jen 62 let života.
Zemřel na mrtvici v horkém letním dni 16. července roku 1773.
Množství jeho děl hlásá malířovu slávu po celé naší zemi a kresby s návrhy uskutečněných i neuskutečněných maleb deponovaných po léta v Národním muzeu je přeneseno do Národní
galerie v Praze.
Závěrem nutno podotknout, že uvedený popis zámku v Hradištku a jeho nejbližšího okolí odpovídá stavu do počátku
2. světové války. Po jejím skončení se již neshledáme s kaplí
sv. Anny a jejím vybavením. Z refektáře se stala obřadní síň
a přilehlé kněžiště se stalo šatnou pro účastníky akcí. Z farské zahrádky před vstupní branou se stalo parkoviště, místo
západní zdi byla hned po válce vystavěna celá řada garáží.
A tak více než 250 let přečkaly do dneška jen nástropní fresky Jana Václava Spitzera, v prvním patře hradištského zámku.
Až se do těchto míst z nějakých důvodů dostanete, zdvihněte
k nim svůj zrak – jsou krásné!
Literatura:
Jiřík, Fr. Xav.: Jan Spitzer, malíř. Obrázková revue, ročník 1, Praha
1900.
Mádl, Martin: Kresby pražského malíře Jana Václava Spitzera. Sborník Nár. muzea (řada historie), 1999.
Podlaha, Antonín: Z umělecké činnosti malíře J. V. Spitzera. Památky
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ně pořizují se osevní soupisy. Dostavuje se i válečná epidemie španělské chřipky, která řádí ve všech domácnostech
a vyžaduje si i oběti na životech. Nejvíce postiženy jsou děti.
I vyučování je nepravidelné pro nedostatek učitelů a paliva.
Z trojtřídky naší na dlouhou dobu stává se dvojtřídka i jednotřídka. Kolik měsíců se neučí pro epidemii chřipky. Obilí
i skrovné zásoby schovávají sousedé před nevítanými rekvisicemi, jak mohou.
Ze všeho toho útlaku však vzchází veliká naděje. S počátku
tajně, čím dále však zjevněji svítá. I u nás sledují se horlivě
všecky zprávy, které věští konec války, konec nenáviděného
rakouského jha a velikou naději svobody národa. Sledují se
zprávy z bojišť světových, kde demokracie poráží tyranství.
Jména T. G. Masaryka, pres. Wilsona, dr. Beneše vyslovují
se všude. Boj našich statečných legií, v jejichž řadách bojují
i občané našich osad, je s nadšením vítán v našich rodinách.

Znovu zalistujeme v nejstarší dochované
hradištské kronice, abychom si připomněli
90. výročí vzniku samostatného Českosovenska. Jak tento rok prožívali občané Hradištka? Byl ve znamení oslav a eurofie nebo spíše bídy a hladu? Vojáci se po čtyřech letech
vracejí domů, zmrzačení a nemocní. Mnoho
jich v nenáviděné rakouské uniformě padlo.
Hradištko postihuje epidemie ptačí chřipky,
kvůli které několik měsíců nemohou děti do
školy. Konec roku však přináší naději v lepší budoucnost a všichni slaví pád RakouskaUherska a založení Československa. Velkou
událostí je návrat Dr. Josefa Zahradníka do
Pikovic, který se stává prvním československým ministrem železnic.
1918
Světová válka, mezník v dějinách lidstva, vyvrcholuje v tomto roce. Ode dne mobilisace 28. července 1914 prožívá obec
naše všechny svízele, které veliký zápas přinesl. Občané
vojíni odcházejí postupně na bojiště; domobranecké přehlídky, každoročně několikeré, odvádějí 18 l. až 50leté. Žĳe
se v samém rozčilení. S nechutí a odporem odcházejí vojáci
k plukům a kde a jak mohou, snaží se vyhnouti nenáviděné službě pro širší vlast a zájmy nám nepřátelské. Přicházejí
zprávy o padlých a nezvěstných. Vrací se zmrzačení a nemocní. Z našich osad padli za oběť krvavé doby:
z Brunšova: Jan Rajchard, Frant. Rajchard, Jan Tošnar, Ferd.
Tošnar, Jos. Tošnar, Rud. Krásný, Václav Krásný, Frant. Piskáček, Ant. Piskáček, Frant. Merunka, Jos. Troníček, Jan Rezek,
Frant. Holešta, Boh. Hrdinka, Václ. Krásný, Štěp. Krásný,
Emil Bradáč, Ant. Petrášek
z Pikovic: Frant. Dolejší, Frant. Lacina, Frant. Dvořáček,
Bohum. Dvořáček, Vinc. Dvořáček, Jos. Petrák, Antonín
Tichý.
z Hradištka: (v kronice neuvedeno)

Památce jejich vykupitelské smrti budiž paměť
nehynoucí!
Nedostatek, hlad a bída projevují se i u nás. Objevují se různé
ty lístky zásobovací: „enky“. Uprchlíci váleční, většinou polští Židé, ubytováni jsou v obecním chudobinci.
Nedostatek řádí hlavně v rodinách dělnických. Pražané
s baťohy, shánějící životní potřeby, jsou zjevem každodenním. Zřízena aprovisace obecní, životní potřeby určovány
na gramy. Stálé rekvisice obilí i zvířectva vyčerpávají beztak
skrovné domácnosti našich zemědělců. Nedostatek pracovních sil způsobuje nedokonalé obdělávání půdy. Každoroč-

V zámecké kapli zdejší poslouchají občané s radostí ohnivého
kazatele a politika dr. Js. Zahradníka. Čtou o jeho projevech
ve vídeňské sněmovně. Události pražské: výzva spisovatelů,
přísaha národa, slavnosti jubilea Nár. divadla jsou horečně
sledovány a občan. stav naše se jich účastní. Tma se rozptyluje – budí se nový den.
Blíží se den podzimní, mlhavý, ale pro celý národ jarní a zářivý - 28. říjen 1918.
Po 300 létech béře národ náš vládu věcí svých opět do svých
rukou. Svrženo jho nenáviděných Habsburků, zapadá do
propadliště dějin Karel „poslední“. Dík hrdinské a obětavé
práci mužů národa za hranicemi T. G. Masaryka, Dr. Beneše, gen. Stefanika a celé řady jich obětavých pomocníků, dík
krvavé oběti našich legionářů na všech bojištích světa, dík
práci a utrpení zasloužilých mužů ve vlasti splňuje se posvátná věštba učitele národů J. A. Komenského, že po přejití vichřic hněvu hříchy našimi na nás uvaleného vláda věcí našich
opět se k nám vrátí. 300letý zápas počatý našimi buditeli
dokončen. Dny žalu a strádání mění se ve dny radosti.
I v naše osady mocně zasáhl tento den.
Večer toho dne vrací se posl. a člen
Nár. Výboru dr. Zahradník a na
pikovické zastávce vítán nadšeným zástupem a hudbou
radostně a ohnivě promlouvá
o velikých událostech.
V den 8. listopadu při slavnosti
před školou pálí se nenáviděný
prapor černožlutý.
Následují události jedna za druhou a všechny radostné. Dávají
zapomínati na bídu a strádání
a důvěru budí ve všech srdcích.
Národní shromáždění, v němž bratrsky
pracují všechny vrstvy národa, proklamuje československou
republiku a jejího prvého presidenta Tomáše G. Masaryka.
21. prosince 1918 vrátil se po čtyřleté záslužné práci v cizině ve prospěch svého národa náš president do vlasti. Praha
zažila toho dne chvíle nezapomenutelné, jimž vyrovnati se
mohou jen slavné události historie. Hojně občanů zdejších
súčastnilo se příjezdu milovaného presidenta.
Dr. Js. Zahradník přejímá v první vládě československé
ministerstvo železnic. Přes těžké obtíže, hlavně v zásobování
upravují se poměry. Otcové a synové vracejí se ke svým rodinám. Každý s větší chutí chápe se práce. Vždyť pracujeme
pro sebe a ne již pro nenáviděné Rakousko. Rok 1918 končí
v nadšení a radosti a v naději v lepší bohdá budoucnost.
–lh–
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ROZHOVOR
Někdo rád sbírá známky, jiný modely letadel.
VOJTĚCH PAVELČÍK (34) před několika lety propadl
kouzlu starých fotografií z našeho kraje. Při svých cestách na Slapy, kam jezdí o víkendech na chatu, pátrá
po minulosti, kterou zachycují jednotlivé úlovky z jeho
sbírky. Na Hradištko ho přivedl zájem o naši nejstarší
dochovanou kroniku. Nás naopak zajímalo, jak se ke své zálibě dostal, co zajímavého při
svém pátrání po zmizelé krajině objevil a zda se o své objevy podělí s ostatními.
Jak dlouho se sbíráním starých fotografií zabýváte a co
probudilo tento zájem?
Již od mládí jsem jezdil na chatu k babičce a dědečkovi na
Slapy. Začalo mě zajímat, co bylo v údolí, když ještě nebyla
přehrada. Pak mi brácha koupil k Vánocům knížku p. Čáky
Zmizelá Vltava, kde jsem se dozvěděl mnohé, pro mě velice
překvapující věci. V knížce ale nebylo moc fotografií, které by
zaniklou realitu více přiblížily
(spíše jen kresby), a tak jsem se
„Problém je zjistit
po nich začal shánět.

těžké je vyhledat tato historická fakta a jakých zdrojů
využíváte?
Ze začátku (při tvorbě webu) jsem vystačil s málem, a to se
dalo nastudovat v dostupné literatuře. Problémy nastaly až
při práci na knize fotografií Josefa Dvořáka, kterou připravuji už asi 3 roky. Původně jsem si myslel, že napsat 4 – 5 vět
ke každé fotografii bude sranda. Brzy se ukázalo, že to bude
velký problém. Dostupné literatury
o našem regionu není tolik, a pokud je,
konkrétní fak- tak se informace opakují. Navíc mne
ta, jména a data. Musel jsem začít zajímá období, které je v této dostupné
literatuře vydané v době nesvobody
Z jaké doby a z jakých oblastí
pátrat v pamětních knihách jednot- vždy taktně přeskočeno. Problém je
fotografie sbíráte?
livých obcí, hasičstva, škol, farnos- zjistit konkrétní fakta, jména a data.
Z počátku mne zajímala celá
tí. Mnohé obce však kroniky nemají Musel jsem začít pátrat v pamětních
Vltava (tedy různé partie
knihách jednotlivých obcí, hasičstva,
nebo je ztratily.“
s řekou), hlavně však ty, které
škol, farností. Mnohé obce však krodnes již nejsou v původní podoniky nemají nebo je ztratily. Ne vždy
bě, tedy ty zatopené. Pak jsem se zaměřil hlavně na oblast také sedí na těch správných místech lidé, kteří jsou ochotní
dnešní slapské, štěchovické a vranské přehrady. A později se s vámi zabývat. Naštěstí se v obcích dost často najdou lidé,
kteří tu dobu znají alespoň z vyprávění, také se o to aktivně
zajímají a nějaké materiály sami vlastní.

Hradištko – 30. léta

jsem svůj zájem rozšířil ještě o sbírání pohlednic a fotografií
davelského fotografa Josefa Dvořáka. Od tohoto pána sbírám
vše, skupinové fotografie, krajinky, pohlednice, ateliérové
fotky. Jedná se zejména o pohlednice a fotografie z let 1905
– 1950. Samozřejmě bych měl rád i nějaké fotografie ze starší doby, ale sehnat originál foto třeba z roku 1880 je téměř
nemožné. I takto staré fotografie mám, ale pouze v elektronické podobě. Dnešní technika umožňuje i amatérům udělat
ze staré, nekontrastní, polámané a ušmudlané fotky opravdový poklad.
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Při sbírání historických fotografií jste musel vyhledávat
i informace, které by vám záběr „okomentovali“. Jak

Dokážou na vaše otázky odpovědět pamětníci?
Je rozdíl mezi člověkem, který tu dobu pamatuje, a mezi člověkem, který si z té doby něco pamatuje. Lidí, kteří byli ve
30. letech ve věku, kdy si mohli již něco zapamatovat, dnes
není moc, a pokud jsou, tak jsou to spíše vzpomínky, nic konkrétního. Často se mi stává, že mi třeba dva různí pamětníci
řeknou o té stejné věci zcela rozdílné informace. Pak je trochu
problém si vybrat. Nejlepší spolupráce je s lidmi, kteří byli
třeba v té době ještě hodně malí, ale mnohé slyšeli třeba od
rodičů, samotné je to zajímá a trochu po tom i pátrají. Jsou
i tací, co vědí spoustu věcí např. o svém pradědečkovi, co měl
někde hospodu, a dokonce mají i nějaké fotografie a dokumenty (z čehož lze vyčíst další zajímavé info). Je velká chyba, že mnozí lidé vyhazují pozůstalosti po svých předcích do
popelnic. Často toho potom litují, ale již není cesty zpět.
Při svém pátrání po historii jednotlivých obcí jste určitě
neobjevil všechno, co by vás zajímalo. Co je pro vás největší záhadou, kterou nemůžete odhalit?
Například již poměrně dlouho pátrám po historii dnes již
zatopeného hostince „Na Skalici“. Stál na začátku Svatojanských proudů, vysoko nad řekou v místě dnešního přístavu
lodí v letovisku Skalice u Slap nad Vltavou. Mám jeho nádherné fotky, ale zjistit o něm něco bližšího se mi zatím nepodařilo. Od kdy tam stál, komu patřil a další věci by mne moc
zajímaly. Nebo třeba tajemný pomníček stojící v lese nedaleko silnice ze Štěchovic do Slap. Najdete ho zarostlý v lesní

školce mezi 4 vzrostlými stromy naproti odbočce na Vyhlídku jen kousek před benzínkou. Ten na žádné fotce nemám,
ale místo je to magické, na žádné mapě vyznačené, v žádném
starém průvodci citované…
Z nasbíraných fotografií chystáte knihu. Co bude jejím
tématem – historické fotografie Vltavy nebo kraje soutoku
Vltavy se Sázavou?
Knih s tématem staré Vltavy se v poslední době vyrojilo
nespočet, některé pěkné, jiné horší. Ta moje nebude přímo
o Vltavě, i když řeka zde bude mnohdy zachycena. Bude se
jednat o obrazovou publikaci sestavenou z fotografií davelského fotografa Josefa Dvořáka a zachycující celý kraj kolem
soutoku Vltavy a Sázavy. Nebudou zde jen fotografie krajiny, ale i zajímavé skupinové fotografie a snímky z různých
akcí. O našem kraji toho zatím moc nevyšlo a i přesto, že Josef
Dvořák byl fotograf „pouze“ regionálního významu, věřím,
že mnozí budou překvapeni, jak moc je historie tohoto kraje
zajímavá.
Založil jste i vlastní vydavatelství místopisných pohlednic.
Co vás k tomu vedlo a využívají možnosti prodeje pohledů
místní infocentra, obecní úřady nebo obchody?
K tomu mě vedl zcela prostý fakt – chtěl jsem své vlastní fotografie uplatnit na pohledech a nebyl nikdo, kdo by je chtěl
vydávat. Tak jsem si to musel vydat sám. Navíc dobře vím,
jak rozmanité pohlednice se zde vydávaly třeba za 1. republiky, a chtěl jsem na to trochu navázat. Když jsem chtěl poslat
ze Slap pohled, měli tam jen jeden druh a navíc 20 let starý. Vydavatelství funguje od roku 2003 a vyšlo zde 26 druhů

pohlednic. Bohužel pohledy si dnes již nikdo moc nekupuje,
a tak jsem tuto sezonu vydal již jen 3 druhy v limitovaném
nákladu 350 kusů. Je málo míst, kde by měli zájem prodávat pohlednice. Například v takovém letovisku jako je Ždáň,
není jediné místo, kde by byli ochotni pohlednice prodávat.
Navíc není ani komu. Místní chataři si je nekoupí a lidé, co
se sem přĳeli na jeden den vykoupat, taky ne. Ale své práce
přesto nelituji.
ptala se Lucie Hašková

Rád bych požádal všechny místní obyvatele, případně sběratele, kteří vlastní po svých předcích nějaké
zajímavé fotografie, aby své poklady neschovávali
doma, ale podělili se o ně s ostatními a pomohli je
zachovat pro budoucnost. Budu vděčný za zapůjčení
každého zajímavého snímku z kraje kolem soutoku
Vltavy se Sázavou. Fotky si ofotím na místě a ihned
vrátím. Ozvěte se mi prosím na níže uvedený kontakt
nebo můžete fotografie přinést do hradištské knihovny
a kontaktovat mě přes knihovnici Lucii Haškovou.
Děkuji!
Tel: 605 936 438
e-mail: vojta242@post.cz
web: http://vltava.logout.cz

Vojtěch Pavelčík
Nad Šutkou 24
182 00 Praha 8

Projekt Mezi řekami
Vystěhování Neveklovska za 2. světové války
Na Neveklovsku byl zahájen projekt dokumentace historických vzpomínek na období 2. světové války, kdy území mezi
Vltavou, Sázavou, Benešovem a Sedlčany bylo násilně vystěhováno pro potřeby německé armády a SS. Jedním z nerealizovaných cílů byla také postupná likvidace českých obyvatel.
Jednalo se o území v rozsahu 500 čtverečních kilometrů, 62
obcí s takřka 6 000 obytnými domy a 29 831 obyvateli.
Projekt má umožnit současné generaci mladých lidí i budoucím generacím poznávat zločiny etnické nesnášenlivosti, která soustavně ohrožuje řadu regionů na celém světě.
Projekt vzniká za spolupráce Sdružení obcí Neveklovska,
Posázaví o.s.p., za podpory Krajského úřadu Středočeského
kraje, Evropské unie a senátora, současně i starosty Neveklova Karla Šebka.
Dlouhodobý projekt „Mezi řekami – Vystěhování Neveklovska“ chce zachytit vzpomínky pamětníků doby 2. světové
války v celém regionu.
Účelem projektu je zejména zaznamenat v nekrácené podobě výpovědi doposud žĳících pamětníků, doplnit vše pohledem na historická místa v konfrontaci se současným stavem
a zejména sjednotit aktivity všech, kteří o tuto problematiku
mají zájem.
Materiál ve formě DVD bude uložen na městských a obecních úřadech, předán k projekcím na základní školy. Roz-

šiřovat se bude pomocí informačních center, kulturních
zařízení, muzeí, na webových stránkách. Současně vzniká
60minutový filmový dokument pro Českou televizi, kde jsou
odbornými spolupracovníky publicista ČT Vladimír Kučera a politolog Zdeněk Zbořil, režisér Josef Dlouhý. O pomoc
jsou požádáni pracovníci muzeí, historici, majitelé fotografií,
dobových materiálů. A v neposlední řadě starostky a starostové Neveklovska.
Záznamy a dokumenty budou také využity v době 70. výročí
vysídlení Neveklovska v roce 2012 jako součást zamýšlené
publikace a regionální výstavy k tomuto výročí. Současně
je připravován dokumentární film „Vysídlení“ a beseda pro
Českou televizi.
Ukázka chystaného dokumentu a prvních výpovědí pořízených ve Vysokém Újezdu, Krňanech, Větrově, Hradištku
a v rámci koncertu a besedy 17. listopadu 2007 – festivalu
Podblanický podzim můžete vidět na webových stránkách
města Neveklov: www.neveklov.cz. Materiál je jen hrubým
sestřihem pro dokumentaci možností pořízených záznamů.
Do projektu se již zapojily obce Vysoký Újezd, Teletín, Krňany, Hradištko, Stranný, město Neveklov a další obce v rámci
Sdružení obcí Neveklovska.
Václav Šmerák, autor projektu
(autor je absolvent FAMU, dokumentaristika,
pracující v PR oblasti)
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Hola, hola, škola vola . . .
Jak jsme jeli ze školy v přírodě na školu v přírodě
Napsané to vypadá vpravdě zvláštně, skoro jako zbytečná
akce, ale přece jen – s odstupem času o tom znovu přemýšlím. Vcelku podrobný deníček všech našich tamních aktivit
jsme popsali na obecních stránkách, o tom se znova rozepisovat není potřeba. Spíš si kladu otázku – má to vůbec smysl,
odvážet děti z lůna přírody, která láká pátek co pátek davy lidí
z města – do vesničky podobné? Musím přiznat, že opravdu
má. Když se najde parta, která táhne za jeden provaz, nepočítá hodiny a peníze, maximum úsilí podřídí zájmu dětí a ještě
si najde čas na legraci, pak je úspěch téměř zaručen. Při takové konstelaci ustupuje do pozadí význam počasí, zpožděný
autobus a třeba i masivní útok spálových a jiných bacilů.

Najednou zjistíme, že i hodně nesmělé děti překvapivě snadno zvládají absenci maminčina obětavého servisu, a objeví tak
u sebe spoustu netušených schopností, které jim rázem dají
vyrůst nejen ve vlastních očích. Poznají jiné prostředí, naučí se
přizpůsobit jinému režimu, spolehnout se jen na sebe a prožĳí
věci, které by jinde nezažily. To vše ještě umocní sounáležitost
se skupinou sobě rovných a blízkých bytostí. A nejen to. I po
třech letech v jedné třídě najednou objevuji u dětí pozoruhodné rysy, které při obyčejné školní práci ve třídě jednoduše
nemohou vyplavat na povrch. Kamarádské vazby se výrazně
upevňují. Nepůjčí mi soused v lavici pastelku? Už mi to tolik
nevadí, protože když mi nesl batoh kus cesty na výletě, byla

to přeci mnohem větší oběť. Vypadají starší spolužáci trochu
nafoukaně? A nezdá se mi to? Vždyť nám na škole v přírodě
obětavě četli před spaním večer co večer. Fuj, rybí pomazánka? Ale když ono tu nic jiného k snídani není – a vida, vždyť
ona je vlastně dobrá! A tak bych mohla pokračovat.
Na závěr tu zmíním jen několik perliček, které děti psaly do
dopisů našim nemocným spolužákům domů:
• Je tu moc krásná krajina, až skoro malebná…
• Pokoje jsou tu různé délky a šířky a nízké a furt se mlátíme
o strop do hlavy…
• Jsou tu hodně zabydlení farmáři…
• Máme v okně červotoče…
• Náš statek je zvenku růžovej a zevnitř ŽLŮTEJ…
• Pokoje jsou tu malé, ale zase hodně srandy…
• Do čaje tu dávaj moc vody…
A co dostalo mne? Když jsem jednoho podvečera, už docela slušně vyčerpaná, usilovně přemýšlela, proč tak podivně dlouhou dobu (úplně mimo dobu klekání) zvoní zvony.
I vyšla jsem na dvůr a ptám se naší milé paní vychovatelky, co
to asi znamená? A ona – se stoicky ledovou tváří odvětila – TO
JE CHEMICKEJ POPLACH! Dostala mě. Udolaná ustavičnou
starostí, aby se hlavně nikomu nic nestalo – jsem se v tom
momentě vyděsila k smrti. A protože jsem stará jobovka, okamžitě mi tryskem letělo hlavou – Panebože – co budeme dělat
– kam je schováme? Do stodoly? Tam jsou přece ty prasata…
Hledám odpověď v Blančině tváři – spatřuji jen pusu od ucha
k uchu – a už vesele dokončuje větu – „…po tý polední hrachový kaši!“ V tu chvíli bych ji byla vážně zabila, ale s úlevou jsem povolila našponované nervy a chechtám se tomu
ještě dneska. Ovšem chechtaly jsme se nejen tomu. Naše paní
ředitelka vyslovila domněnku, že ve stejnou dobu také viděla,
jak spěchají ke vsi krávy z pastvy. Připustily jsme i tuto zajímavou variantu, ovšem večer, když už jsme konečně mohly
povolit uzdu i vlastním úvahám – vrtalo nám to stejně hlavou
a paní zdravotnice zničehonic – uprostřed hovoru – pronesla
– „holky, věřily jsme to tý Janě s těma krávama?“ A jiná z nás
téma dorazila – „no, hlavně že jsme nevyběhly ze vrat taky“.

A závěr? Škola v přírodě je fakt zabíračka, ale nic
naplat, smysl asi opravdu má.
Jana Chadimová

Pod ě k ov á ní
Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat všem
rodičům, kteří mi umožnili prožít čtyři úžasné dny
relaxace a hýčkání v lázních Poděbrady. Ubytování
bylo nádherné, jídlo báječné a péče skvělá. Že jsem si
to opravdu užívala, je jistě z fotografie patrné. Ještě
jednou moc děkuji.
Lenka Kostečková
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Minizprávička ze školy
A je tu zase září, konec prázdnin, začátek nového školního roku. I když to ze začátku vypadalo s počasím všelĳak,
nakonec se vše vylepšilo, a tak se nám do školy děti vrátily
opálené, odpočaté, vydováděné, o kousek větší, se spoustou
zážitků a některé i s nadšením (doufám, že většina :-).
Škola však nebyla úplně opuštěná, během prázdnin se zde
usilovně pracovalo na dalším vylepšení učebních podmínek.
Celá budova se čistě a nově vymalovala, ale hlavně se ve
všech třídách zcela vyměnilo osvětlení, takže už nás nebude
rušit různé blikání a bzučení.
Počet žáků se v tomto školním roce trochu zvýšil. Loňská
pátá třída měla totiž pouhých šest žáků (plná třetina :-) odešla na víceleté gymnázium). Počet prvňáčků (17), které letos
učí paní učitelka Jana Chadimová, je tudíž několikrát převýší. Druháci (8) a čtvrťáci (11) jsou spojení ve třídě, kterou

učí paní učitelka Lenka Kostečková. Třeťáci (11) a páťáci (12)
jsou už tradičně ve třídě s paní ředitelkou Janou Jelínkovou
(ČJ) a paní učitelkou Hanou Hradilovou. Nemůžu zapomenout na paní učitelku Hanu Petrákovou, která učí naše děti
od 3. ročníku anglický jazyk a na paní vychovatelku Blanku
Klusovou, která vyplňuje dětem volná odpoledne ve školní
družině. O pořádek ve škole se nám už druhým rokem skvěle
stará paní Renata Kačírková, o teplo v zimě neúnavně pan
Pavel Pazdera.
V rámci celoročního projektu budeme letos s dětmi putovat
po Evropě. Které země „navštívíme“ a co všechno podnikneme, si budete moci v průběhu roku prohlédnout na našich
webových stránkách www.zshradistko.cz nebo v dalším
Zpravodaji. Přeji pěkný školní rok.
Lenka Kostečková

Jak se mění zahrada mateřské školy
Na konci loňského roku jsme se rozhodovali, s jakým projektem požádat o dotaci z programu Obnovy venkova, který každoročně vypisuje krajský úřad Středočeského kraje. Nakonec byl jako nejdůležitější vybrán projekt na obnovu zahrady mateřské školy a osazení herními prvky, které by odpovídaly moderním trendům a splňovaly přísné bezpečnostní normy. Dle
zpracované projektové dokumentace a vypsaných podmínek dotace jsme požádali o 200 000 Kč s tím, že stejnou částku do
projektu investuje obecní úřad. V květnu letošního roku nám bylo přiděleno 134 000 Kč a byl vypsán termín podepsání smluv
s dodavateli. Na základě výběrových řízení byla vybrána jak firma pro sadové úpravy, tak i dodavatel herních prvků. Dnes
už můžete posoudit výsledek. V době, kdy je psán tento článek, jsou práce v plném proudu, takže jsme sami zvědaví, jak vše
dopadne a zda bude zahrada taková, jak si paní učitelky i děti ze školky představovaly. Samozřejmě bychom rádi postupně
doplnili herní sestavy dalšími jednotlivými prvky (kreslící tabule, hrazdy, houpačky, prolézačky). Celá akce by mohla být
i impulsem pro rodiče, kteří by měli zájem školku sponzorsky podpořit a některý doplňující prvek po dohodě s paní ředitelkou školce zakoupili, případně se podíleli na jeho nákupu.
Ladislav Vondrášek

Z D R AV Í
Antibiotika nejsou všelékem
Také jste zaznamenali, že my i naše děti mnohem častěji podléháme běžným infekcím, jako jsou nachlazení, rýma nebo
chřipka? Příčinou může být snížená obranyschopnost našeho organismu. Tu si paradoxně svedeme „vypěstovat“ i tím,
že se snažíme udržovat byt v takřka sterilním stavu a cíleně
vybíjíme všechny antigeny – látky, které vyvolávají imunitní
reakci.
Pochopitelně nehorlím pro zablácenou podlahu, avšak
udržováním sterilní čistoty ochuzujeme náš imunitní systém
o „imunitní trénink“ a mnohem častěji pak nás a zejména
naše děti zaskočí invaze bakterií a virů. Pečlivé maminky
jdou tak daleko, že dítě neustále myjí, nedovolí mu dotýkat
se ničeho špinavého a neuvědomují si, že tím vlastně dětskou
imunitu poškozují. Dětský imunitní systém zleniví, protože
nemá žádné podněty, které by ho nutily pracovat. Takové
dítě je pak po vstupu do kolektivu (do školky nebo školy)
mnohem častěji nemocné než dítko pocházející z rodiny, kde
se sice čistota udržuje, ale maminka se soustředí i na něco
jiného než hadr a mýdlo v ruce.
Tehdy se totiž dětský organismus často poprvé setká se škodlivými bakteriemi, které dříve neznal. Imunitní systém, který
na takovou invazi bakterií nebyl zvyklý, kapituluje. Co udělá

starostlivá maminka? Okamžitě odvede dítě k lékaři, který
mu ve většině případů předepíše antibiotika, pro jistotu širokospektrální – nějaká složka zabere určitě. Už tak oslabený
organismus dostane další ránu.
Širokospektrální antibiotika totiž zničí i část bakteriální mikroflóry, a na virovou infekci jsou neúčinná. Navíc neposkytují ochranu před novou infekcí. Při nejbližší příležitosti
(bývá to i za pár dnů) je organismus opět napaden a matka s dítětem opět navštíví lékaře. Ten předepíše ještě silnější
antibiotikum a začarovaný kruh, který může skončit až alergií nebo těžší nemocí, se uzavírá.

Lyzáty se osvědčily
Již dvacet let jsou známy – a rovněž se široce používají – tzv.
bakteriální lyzáty. Jsou to mrtvé částečky bakterií, které nejčastěji vyvolávají infekce dýchacích cest. Je potvrzeno, že
užívání bakteriálních lyzátů významně snižuje výskyt infekcí
dýchacích cest. Osvědčily se jak u dospělých, tak i u dětí. Jsou
dobře snášeny, snižují spotřebu antibiotik a zmírňují průběh
alergických reakcí. Bakteriální lyzáty existují ve dvou formách – jednu vám může předepsat lékař, druhou si můžete
podle potřeby a vlastního uvážení sami koupit v lékárně.
MUDr. R. Zachová
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IV. ročník závodu dračích lodí ve Štěchovicích

Je to již rok, co jste si mohli na internetových stránkách obce
Hradištko přečíst komentář a prohlédnout fotky z ročníku
třetího.

Slibovali jsme Vám, že příště určitě pojedeme na vítězství.
Asi nikdo, včetně naší posádky, to nebral moc vážně. Vždyť
ani o vítězství příliš nejde, důležité je, aby se sešla skvělá
parta lidí a celé odpoledne si parádně užila – někteří z nás si
pak užili i večerní zábavu ve vltavanské klubovně. A vidíte,
závod jsme sice nevyhráli, ale myslím, že naše umístění bylo
pro všechny zúčastněné i přihlížející nečekaným překvapením – zvláště vzhledem k naší ne zrovna muší váhové kategorii – větší ponor jiná loď rozhodně neměla. Vy, kdo jste se
byli na závodech podívat, již víte, jak vše probíhalo a jak to
nakonec dopadlo. Vy, co jste měli lepší zábavu, můžete si nyní
závod přiblížit z pohledu RED DRAGON TEAMU OVČIČKY.

a to jak v mužské, tak i ženské kategorii. Tento sport je nejtýmovějším sportem na světě, jestliže zvážíme, že na lodi je
22 aktivních členů posádky, na rozdíl třeba od fotbalu, kde je
jich o polovinu méně. Loď s plnou posádkou může dosahovat
i přes dvě tuny, to je jako velký oﬀ-road. Tento sport využívají
mnohé firmy k tzv. team buildingu.
A teď zpět do Štěchovic, závodilo se na trase 200 m a postupový klíč byl jednoduchý. Jelo se osm rozjížděk, do čtvrtfinále
postoupil vítěz rozjížďky a dva nejrychlejší týmy dosaženým
časem. Čtvrtfinále se jelo čistě na časy a do semifinále postupovaly čtyři nejrychlejší týmy. Poražení semifinalisté se utkali
o třetí místo a vítězové jeli finále o zlato.
Je škoda, že se na start nepostavila jiná čistě ženská posádka,
která by závodila s týmem žen Vltavanu Štěchovice. Ačkoli
Vltavanky předvedly v rozjížďce skvělou jízdu, proti loňským

Red dragon team Ovčičky

Kdo ví, třeba se po přečtení článku někdo nadchne a v příštím
roce budeme mít dalšího nebezpečného soupeře.
V sobotu 2. srpna se na mostu Dr. Eduarda Beneše, za skvělé divácké atmosféry, sešlo 16 týmů odhodlaných porvat se
o vítězství ve IV. ročníku závodu amatérských posádek dračích lodí. Konkurence byla opravdu veliká, vždyť každým
rokem týmů přibývá.
Pro přiblížení Dračích lodí jsem si dovolil použít internetovou encyklopedii – www.wikipedia.cz: Dračí lodě se objevily před více než 2000 lety v Číně. Odtud jejich typické dračí
hlavy na špici lodě a jejich celkové zbarvení. Jejich novodobá
zmínka se datuje k roku 1976, kdy se uskutečnil první festival
dračích lodí v Hong-Kongu. Odtud se sport bleskově rozšířil do celého světa, kdy k roku 2007 se této disciplíně aktivně věnuje přes 50 miliónů sportovců z více než 50 zemí světa. Od roku 1995 mezinárodní federace dračích lodí pořádá
oficiální mistrovství světa i mistrovství Evropy. Dračí loď je
dlouhá 12,5 m, bez posádky váží kolem 250 kg, má tvar otevřené kanoe s dračí hlavou na špici a dračím ocasem na zádi.
V sestavě je max. 20 vsedě pádlujících závodníků (10 nalevo
a 10 napravo) a bubeník, který sedí na špičce čelem k posádce a udává rytmus údery do bubnu, a kormidelník, stojící na
zádi a řídící směr. Zpravidla se jede vždy v sudém počtu, jelikož by lichý počet závodníků mohl vychýlit loď. Závodí se
v drahách na vzdálenosti 250, 500 a 1 000 m. Dlouhá trať na
2 000 m se jezdí na kola s otáčkami. Kategorie se dělí dle věku
a pohlaví (jezdí se i mix). V tomto roce se stali Češi vítězi MS,
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Napínavý boj

vítězům, ostřílenému týmu Kvas oldies neměly nejmenší šanci, a ani dosažený čas je do čtvrtfinálových bojů neposunul,
na mužské a smíšené posádky pochopitelně neměly. Doufám, že se na příští ročník vyhecují naše manželky a postaví
tým Ovčičky – ženy. Podle reakcí to vypadá, že na V. ročníku
opravdu budeme svědky ženského prestižního souboje pravý
versus levý břeh Vltavy. Ale raději pst, abychom to nezakřikli.
Náš tým startoval ve čtvrté rozjížďce proti Vltavanu Štěchovice, takže se konala malá odveta za loňský ročník, kde jsme se
s Vltavanem v rozjížďce také utkali. Tentokrát to dopadlo lépe
pro nás, o dvě desetiny jsme rozjížďku vyhráli a postoupili do
čtvrtfinále. Téměř celou naši jízdu můžete shlédnout na internetové televizi www.regiotv.cz. Vltavan postoupil také, díky
nejlepšímu času z poražených posádek, pátému nejlepšímu
v rozjížďkách. Celkově byl náš dosažený čas čtvrtý nejlepší,
ale tady o něj ještě nešlo.
Na čas jsme jeli až ve čtvrtfinále, kde jsme se potkali s jedním
z favoritů na vítězství, týmem Šlemína, který jsme v jízdě pěkně prohnali. V tu chvíli byl ale náš dosažený čas 1:00:21 druhý
nejlepší, samozřejmě po Šlemínu. V dalších jízdách se před
nás ještě dostali Kvas oldies a překvapení závodu, Gepardi.
Do poslední chvíle čtvrtfinále jsme napjatě čekali, jestli čtvrtý
čas udržíme.

nesmrtelných pardů z Kvas oldies jsme s naší notně přetíženou lodí na dlouholeté zkušenosti nestačili a i díky chybě
našeho kormidelníka (musíme to mít na koho svést…) jsme
boj o finále nevyhráli. Nakonec jsme nevyhráli ani boj se
Šlemínem o třetí místo a získali hezké a nečekané bramborové medaile. Finálovou jízdu vyhráli zkušeně Kvas oldies před
překvapivým finalistou, týmem Gepardů.
Na některých členech naší posádky byla po skončení závodu
znát velká únava, a to nejen z fyzické námahy, i když do pádlování jsme dali samozřejmě všechno… Pitný režim je samozřejmě důležitý a musí se dodržovat :-) .

Složení semifinálových dvojic bylo následující – Šlemín x
Gepardi a Kvas oldies x Ovčičky! I přes dvanáct bypassů

Na závěr nezbývá než poděkovat spolku Vltavan, který závody dračích lodí pořádá, a pomalu se z nich stává nová štěchovická tradice. Již teď se těšíme na jubilejní V. ročník a slibujeme, že ostudu neuděláme. Jinými slovy, snad to tentokrát
zacinká!
AHOJ!
Kapitán Red dragon team Ovčičky – RuĎas

Dětský den na hřišti – po letech bez deště

Znalosti z myslivosti

V sobotu 31. 5. 2008 jsme přes veškeré předpovědi krásného
počasí nervózně sledovali oblohu a doufali, že letošní Dětský
den proběhne za hojné účasti dětí, které nevyžene déšť a zůstanou i na závěrečné opékání buřtů. Dosud byla tato disciplína
doménou pouze několika odvážlivců, kteří dali ohni přednost před sušením svých svršků v teple domova. Připravili
jsme 160 (ať je rezerva) balíčků s dárky pro děti, které projdou
všemi stanovišti a do cíle přinesou všech 15 razítek. Kromě
tradičních disciplín jsme chtěli připravit i něco nového, a tak
jsme se domluvili s myslivci ze sdružení Medník, se skupinou Průzkumné oddíly Jílovské zlato (POJZ o. s.) a s hradištským oddělením policie, kteří si připravili svá stanoviště. Děti
tak získaly možnost pracovat s detektorem kovů, zdokonalit
se v poznávání dopravních značek a předpisů, na precizně
připraveném stanovišti myslivců se seznamovaly s běžnými
i méně známými lesními živočichy a podle větviček poznávaly stromy a keře. Vzhledem k tomu, že dětské dny probíhaly
i v okolních vesnicích, domnívali jsme se, že účast nebude tak
vysoká jako v posledních letech, ale když bylo čtvrt hodiny
po zahájení rozdáno téměř 150 kartiček, věděli jsme, že nás

Oblíbená disciplína nejmenších

čekají komplikace s cenami. Nakonec přišlo soutěžit 175 dětí
a opět se potvrdilo, že na Hradištku je radost pořádat akce
pro děti, protože téměř vždy je „plno“. Velký dík patří všem,
kdo pomáhali s organizací a přípravou stanovišť, dále všem
sponzorům, kteří nám věnovali dárky (Puntanela – L. Vávra,
OÚ Hradištko, J. Zavadil, ČMSCH, a.s., Restaurace U Petra,
Autotrans J. Branný, Fotolab, P. Eisenkolb, J. Hušbauer, oddíl
nohejbalu), občerstvení (Pepsi Cola, Řeznictví U Dolejších)
i dřevo na hranici (P. a V. Hašek). Po dokončení soutěží se
mohl každý nechat vyfotit a hned dostal fotku s hradištskou
vlajkou na památku. Celé odpoledne probíhalo za krásného
slunečného počasí, někteří si dokonce stěžovali na úmorné
vedro. Kdyby jen znali naše zkušenosti z minulých let…
U táboráku se pak spořádala většina připravených buřtů
a došlo i na mírné oslavy příjemně stráveného dne.
Ladislav Vondrášek
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Hradištský fotbal – sezona 2007/2008
V červnu letošního roku skončil další ročník fotbalových
soutěží, naše A mužstvo si vcelku bez problémů zachovalo
příslušnost v I.A třídě krajské soutěže, když se umístilo na

sestoupilo a v soutěži bylo nahrazeno vzdálenými týmy
z Rakovnicka, FC Jesenice a FK Kněževes. Dalšími nováčky pro letošní ročník jsou Dobříš, Pšovka Mělník, Sedlčany
a Metaz Týnec nad Sázavou.
B mužstvo odehrálo velice dobrou jarní část sezóny, nakonec skončilo také na 8. místě tabulky, ale s minimálním
odstupem na 3. místo. Po vyloženě nepovedeném prvním
zápase v Krňanech začalo vítězit a prohrálo pak už pouhé 2 zápasy. Naše mužstvo přestaly provázet problémy se
sháněním hráčů před každým utkáním, a co bylo hlavní,
fotbalem jsme se opravdu bavili.

Družstvo A týmu

Žáci byli v určité nevýhodě, starších bylo poměrně málo,
někteří navíc zůstali ve vyšší soutěži v Jílovém a ti menší
potřebují dorůst. Proto byly výsledky kolísavé vždy podle toho, kolik starších se mohlo zúčastnit. Tato situace by
se měla každým rokem zlepšovat. Je to vidět na trénincích
žáčků a přípravek, kde se schází velké množství dětí a také
trenérů, kteří se nejmenším s velkým zápalem věnují. Jsou
to především Vašek a Zdena Haškovi, Marek Čermák, Pepa
a Honza Hušbauerovi, Petr Soukup a další. Tomu odpovídají výsledky přípravky, která nestačila pouze na jasného
favorita z Mníšku a po horším podzimu vybojovala 3. místo v soutěži těsně za Jílováky.
Pro nový ročník soutěže jsme přihlásili 3 žákovská družstva
(žáci, přípravka, minipřípravka), rozšířil se tým trenérů
o Martina Vnoučka a Zdeňka Zachaře, a přestože výsledek
není to nejdůležitější, jsme na výkony našich dětí v sezoně
2008/2009 velmi zvědaví.
Pohledem na konečnou tabulku A mužstva ročníku
2007/2008 vás chceme pozvat na mistrovské zápasy našich
mužstev s možností příjemného posezení v klubovně
TJ Slovan na hřišti. Celý rozpis soutěže je k dispozici na
vývěsce TJ, případně v klubovně na hřišti nebo na webových stránkách našeho fotbalového klubu www.hradistkofotbal.estranky.cz.
Ladislav Vondrášek

Družstvo B týmu

8. místě. Vítězstvím v posledním kole přeskočilo Hvozdnici, a stalo se tak 3. nejlepším mužstvem okresu Praha –
západ po Černolicích, hrajících krajský přebor a Řevnicích,
které naši skupinu s náskokem vyhrály a postoupily do
vyšší soutěže. Po úspěšném podzimu jsme doufali, že bychom mohli hrát o přední příčky tabulky, ale série zranění,
množství chyb, lehce obdržených branek a naopak naprostá střelecká neproduktivita první poloviny jarní části nás
posunula k sestupovým vodám. Po změně trenéra a uzdravení klíčových hráčů se výkony týmu výrazně zlepšily,
gradovaly v posledních 3 kolech, kdy jsme získali 9 bodů
a vstřelili 13 branek. Bohužel mužstvo blízkých Měchenic
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1.

Slavoj Řevnice

30

24 3

3

84:30

75

2.

Slovan Velvary

30

20 3

7

89:53

63

3.

FK Neratovice

30

18 8

4

65:21

62

4.

Sokol Milín

30

14 6

10 68:38

48

5.

SK Nový Knín

30

13 6

11 47:43

45

6.

FC V. Dobrá

30

13 5

12 66:53

44

7.

Nelahozeves

30

12 7

11 57:47

43

8.

Slovan Hradištko

30

13 4

13 48:56

43

9.

SK Hvozdnice

30

12 6

12 47:52

42

10.

SK Lhota

30

12 6

12 52:60

42

11.

Tatran Rakovník

30

10 9

11 56:56

39

12.

SK Hořovice

30

11 4

15 75:87

37

13.

Tuchlovice

30

10 4

16 68:74

34

14.

SK Slaný

30

6 8

16 42:60

26

15.

FK Zdice

30

6 4

20 41:74

22

16.

Sokol Měchenice

30

4 1

25 35:136
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Zpráva z valné hromady TJ Slovan Hradištko
Začátkem dubna se v tělocvičně uskutečnila výroční členská
schůze TJ Slovan Hradištko. Ve své zprávě předseda TJ zhodnotil činnost za rok 2007. Velká pozornost je věnována především práci s mládeží, v tomto směru jsou hlavními tahouny trenéři žákovských mužstev kopané a maminky, které se
věnují cvičení předškolních a školních dětí v tělocvičně. Členové zastupitelstva obce se shodli na tom, že rozvoj volnočasových aktivit především pro děti je silnou stránkou Hradištka a tělovýchova v tomto směru patří k významným článkům.
Samozřejmě se tato činnost nedá provádět bez určitého materiálního zabezpečení a hlavně bez adekvátních prostor. Tady
jsme velmi vděčni obecnímu úřadu za podporu, kterou společenským organizacím poskytuje a díky níž můžeme udržovat naše sportoviště, hradit energie, jejichž ceny rok od roku
stoupají, nakupovat cvičební pomůcky apod. V letošním roce
se členové výboru TJ rozhodli práci s mládeží ocenit a trenéři a cvičitelé převzali dárkové poukázky na občerstvení
v restauraci U Petra, která patří k partnerům naší TJ.
Je samozřejmé, že je spousta věcí, které bychom chtěli zlepšit. Hodně kritizován byl nedostatečný úklid v tělocvičně
a problematické uložení cvičebních pomůcek. Obě tyto věci
jsou podle možností řešeny v roce 2008, úklid jsme zadali
úklidové firmě a do chodby v tělocvičně jsme umístili skříně na skladování potřeb. Ale bude to fungovat, pouze pokud
budou návštěvníky tělocvičny dodržována základní pravidla – přezouvání ještě před vstupem do chodby, vyhazování odpadků a prázdných(!) plastových lahví do košů, zákaz
kouření a samozřejmě využívání skříní k účelnému skladování potřeb.
Největší investicí v roce 2007 byla kompletní rekonstrukce
tribuny na hřišti. Díky pomoci sponzorů a pracovnímu nasazení fotbalistů a dobrovolníků se podařilo snížit náklady na
pětinu proti rozpočtu, který nám nabízely odborné firmy.
Každodenní péče Honzy Hušbauera se projevila vynikající
kvalitou trávníku na hřišti. V tělocvičně nás brzdí nevyjasněné majetkové vztahy, které neumožňují větší investici. Koupili jsme nové bojlery do sprch a do baru, vydrbali dlažbu ve
sprchách a vyměnili sprchy, koupili stoly pro oddíl stolního
tenisu a sportovní potřeby pro ostatní oddíly. Pro rok 2008
máme za cíl prostředí zkulturnit, již jsme vymalovali chod-

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
15. listopadu 2008
v tělocvičně na Hradištku
hraje
kapela Rabaka – Elán revival
by a přilehlé místnosti, hasiči nám pomohli vyčistit okapy,
byly opraveny zásuvky ve sprchách a šatně. Tenisový oddíl
každoročně nechává upravit odbornou firmou tenisové kurty. Snažíme se udržovat dětské hřiště, byla provedena komplexní oprava pískoviště, které za 5 let již silně prohnívalo,
oprava koníků a podpěr centrálního prvku. Houpačky měníme tak 2x ročně, trpí neukázněností větších dětí.
Jsme velmi rádi, že se obnovuje tradice pořádání zábav na
Hradištku, děti při maškarních Šibřinkách totálně zaplnily
tělocvičnu a na večerní Šibřinky stejně jako na Posvícenskou
zábavu se přišlo bavit i hodně dospělých. Kromě toho jsme
tradičně v červnu uspořádali na hřišti dětský den.
Co se týče financí, vcelku logicky největší část peněz seberou investice do údržby majetku, topení, vody, elektřiny a do
činnosti fotbalového oddílu, na stránce příjmů nám nejvíce pomáhá obec a sponzoři, jejichž podporu si zabezpečuje
především oddíl kopané, dále dostáváme dotace na údržbu
a činnost od OSS Praha – západ, výrazně se za poslední roky
zlepšil výběr příspěvků, menší částky představují výnosy
ze společenských akcí, z pronájmů, ze vstupného na zápasy
kopané apod.
V diskusi vystoupili zástupci jednotlivých oddílů a přítomní
členové SDH Hradištko. Na závěr valné hromady byl zvolen staronový výkonný výbor TJ na další 2 roky. Večerní program provázela stejně jako před rokem country hudba skupiny Uteč.
Ladislav Vondrášek

Zahrádkáři
Památky jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů poznání
Bouzov je hradem z mnoha pohádek, není však nad to prohlédnout si jej na vlastní oči. Proto 7. 6. 2008 vyrážíme směr
Morava.
Vysokou hlásku obklopují budovy ve tvaru podkovy, jejichž
střechy zdobí bezpočet věží a bašt. Malebný obrázek dokreslují dva dlouhé mosty, které se klenou nad hlubokým příkopem. I když hrad nechal vybudovat arcivévoda Evžen
Habsburský v letech 1895 až 1910, využil přitom základů
středověkého hradu ze 14. století. Jeho prvním známým
držitelem byl Búz z Búzova. Různé české a moravské rody

si hrad předávaly až do konce 17. století, kdy celé panství
koupil Řád německých rytířů.
Velmistr řádu arcivévoda Evžen už na konci 19. století zpřístupnil hrad jako řádové muzeum. Bohatý mobiliář pochází
buď z jeho soukromých sbírek, nebo z majetku řádu.
Počasí bylo krásné. Výlet organizačně připravila pí. Papáčková s Renátkou. O bezpečnou cestu se nám postaral pan Šárka.
Díky Vám všem a těšíme se zase příště.
M. Pecharová
členka Českého zahrádkářského svazu Pikovice
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O ČINNOSTI SOPTÍKŮ
I když je léto časem odpočinku, pro mladé hasiče – SOPTÍKY – to
rozhodně neplatí. Ti se totiž zapotili hned při několika akcích.
My ale začneme ještě na jaře. Na první akci, která se uskutečnila po uzávěrce minulého čísla Zpravodaje, jsme s našimi zlatíčky vyrazili – kam jinam než za zlatem. Tedy přesněji řečeno do
Muzea zlata v Jílovém u Prahy. A když už jsme v této historické
perle okresu byli, nemohli jsme vynechat návštěvu zdejší profesionální hasičské jednotky. Ukázali nám své vybavení, pár ukázek
stříhání a vyprošťování, až naši Soptíci nestačili kuliti očka.

Výlet do Jílového

Poslední dubnový den následovala tradiční oslava Čarodějnic.
Když zástup čarodějnic z hadříků, slámy a prkének, které si Soptíci vlastnoručně ušmodrchali, skončil v plamenech (a nikdo z dětí
je naštěstí nenásledoval), vrhli jsme se do další ohnivé radosti
– opékání buřtíků. A jak jistě tušíte, chutnaly znamenitě.
Další z akcí už neměla bohužel příchuť nejcennějšího kovu.
Na hasičské soutěži, která se tentokrát o posledním květnovém
víkendu konala v prostředí téměř domácím, tedy v Pikovicích,
získala naše mrňata stříbro a ti starší skončili čtvrtí. Což je v nelehké konkurenci všech oddílů okresu určitě úspěch. Vždyť to také
nebylo zadarmo – při pravidelných trénincích odvedly jak děti,
tak i jejich zapálení vedoucí kus práce. A při samotné organizaci
soutěže a doprovodných akcí musel přiložit ruku k dílu celý hasičský sbor, za což mu samozřejmě patří dík.

Soutěž Plamen

Tak pilný trénink si samozřejmě zasloužil odměnu. Přišla hned
dva týdny poté, tedy 7. června v podobě oslavy Dětského dne.
A nutno říci, že tentokrát se opravdu vydařil. Všechny děti si mohly zasoutěžit v mnoha disciplínách, vyzkoušet si lezení na umělé
stěně, hašení hořícího domečku, prolézání pavoučí stěny, shlédnout ukázky šermu a spoustu dalších atrakcí. A mladí hasiči se na
závěr blýskli ukázkou útoku, při němž předvedli skutečný hasičský zásah opravdového požáru. Počínali si při tom téměř jako profesionálové.
Třešinkou na dortu byl jako každoročně hasičský tábor, který jsme
si všichni užili o posledním červencovém týdnu v Louňovicích
pod Blaníkem. Hlavním tématem byly svátky a obyčeje, takže
jsme si navzdory letnímu počasí společně užili vše od Masopustu,
přes Velikonoce, Čarodějnice, Mikuláše až po Vánoce a silvestrovský ohňostroj.

Co nás čeká na podzim?
Podpalování vatry s čarodejnicemi

4. září – začínají pravidelné schůzky
4. října – účastníme se celostátní hasičské soutěže Plamen
31. října – všechny děti i jejich rodiče zveme na již tradiční oslavu
Halloweenu. Lampionový průvod strašidelných masek
vychází v 17:30 od klubovny, po jeho skončení vás čeká
táborák, občerstvení v klubovně a samozřejmě ohňostroj!
Na další akce se těší Štefan, Věra, Verča a Martina

Podrobněji o činnosti spolku mladých hasičů na
internetových stránkách: www.hasicihradistko.xf.cz
Tábor Louňovice pod Blaníkem – pálení čarodějnic
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RYTÍŘI ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
Koncem školního roku zavítali
do naší knihovny prvňáčci, aby
byli pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Přivítala je královna
Písmenkového království, která už dlouho hledala ochránce
pro své největší poklady – knihy. Vysvětlila jim, jak byly knihy v různých dobách ohroženy
a co jim hrozí dnes. Dnešní
uspěchaná doba knihám příliš
nepřeje, pohodlnější je sledovat
televizi nebo sedět u počítače.
Proto královna potřebuje někoho, kdo bude knihy číst, chránit
je a vyprávět o nich. Aby mohli
být prvňáčci přĳati mezi rytíře,
museli splnit tři úkoly. Museli
ukázat, že znají pohádky a hlavně, že se za ten rok naučili číst.
Úkoly všichni splnili bez zaváhání, a mohli tak být pasováni na rytíře Řádu čtenářského.
Složili slavnostní slib a pak se
každý vyfotil v rytířském oděvu. Děti dostaly pasovací listiny a bezplatnou registraci v naší
knihovně do konce roku. Toho hned všechny využily a vypůjčily si knihy podle svého přání. Věřím, že se budu se svými
rytíři v knihovně pravidelně setkávat a že se tato akce stane
každoroční tradicí, která bude našim prvňáčkům odměnou za
celoroční snažení naučit se číst.
Lucie Hašková, knihovnice

KNIŽNÍ NOVINKY:
Beletrie pro dospělé:
• T. Boučková – Rok kohouta
• E. Hakl – O rodičích a dětech
• J. Pelc – …A bude hůř
• P. Janeček – Černá sanitka a jiné příběhy
• V. Vondruška – Záhada zlaté štoly, Olomoucký bestiář
• L. F. Hagen – Tak to bylo, tak to je
• J. Novák – Zatím dobrý…
• M. Šmaus – Děvčátko, rozdělej ohníček
• K. Weber – Detektivní příběhy s otevřeným koncem
• A. Hohenstein – Warthegau – Deník z let 1941 – 42
• G. Swi – Zítřek
• M. V. Llosa – Zlobivá holka
• P. Coelho – Čarodějka z Portobella
Populárně naučná literatura pro dospělé:
• Z. Mahler – Ano, Masaryk
• P. Čermák – Petr Čech – fotbalista
• A. Vašíček – Tajemství Ďáblovy bible
• kol. – Utajená obrana železné opony
• kol. – Jak vést kroniku obcí a měst
• K. Drábek – Naučné stezky a trasy
• J. Hanšpachová – Hry pro maminky s dětmi
• kol. – Diagnostika předškoláka

Fotokoláž: Mgr. J. Kubíček

Otevírací doba knihovny:
Úterý: 14 – 17 hodin (Mgr. Z. Křivánková)
Čtvrtek: 17 – 19 hodin (L. Hašková)
POZOR! Během září a října bude omezen provoz knihovny pouze na úterý od 14 do 17 h.!
Beletrie pro děti a mládež:
• V. Gebhartová – Říkání pro radost
• W. a Ch. Awdry – O mašince Tomášovi
• J. Žáček – Pohádkový tobogan
• M. Wagnerová – Žabina a spol., Pohádky z moře
• P. Čech – O klíči
• B. Koch – Hafíkova dobrodružství
• Z. Miler; H. Doskočilová – Jak krtek uzdravil myšku
• L. Štíplová – Kouzelná lampa
• T. Šefrnová; M. Bobek – Moja a páv
• P. Sís – Tři zlaté klíče
• T. Brezina – Bráchové a jiné katastrofy, Totálně ulítlé prázdniny
• I. Březinová – Holky na vodítku
• D. Almond – Skellig
• R. Gordon; B. Williams – Ztracený svět v podzemí
• Zločinu na stopě
Populárně naučná literatura pro děti a mládež:
• L. Brodecká – Děti hrají divadlo
• H. Piersová – Bydlí s námi andulka, Bydlí s námi křeček
• Š. Pavličová – Lexikon půvabu
• F. Star – Rytíři
• R. Gibson – Učíme se kreslit zvířátka, Učíme se kreslit
postavičky
• Velký dětský atlas zvířat
• 3 D dobrodružství – Žraloci

MOŽNOSTI INZERCE A REKLAMY VE ZPRAVODAJI
Zpravodaj podporuje podnikatelské aktivity subjektů působících v naší obci a jejich inzerci a oznámení zveřejňuje formou
bezplatné služby. Přednostně jsou publikovány požadavky těch
žadatelů, kteří dosud na stránkách Zpravodaje neinzerovali.
Množství i plošný rozsah zveřejňované reklamy jsou limitovány
volnou kapacitou připravovaného čísla (max. 25 % strany A4).
Přednostně je umísťována placená inzerce.
Nadstandardní technologické požadavky (vkládaná reklama,
barevný tisk apod.) zvyšují náklady vydání a jsou hrazeny
zadavatelem v plném rozsahu. Kalkulaci těchto nákladů obdrží
inzerent ke schválení ještě před zahájením polygrafické výroby.
Některé inzeráty byly podávány ve formátech, které bylo obtížné na stránku seskupit. Zlepšení vzhledu Zpravodaje pomůže,
pokud zadavatelé reklamy dodrží rozměr, zejména poměr stran
u předem připravených grafických inzerátů. Základní velikosti
v milimetrech: 90 x1 35 – 90 x 85 – 90 x 65.
Žádosti o zveřejnění reklamy přĳímáme pouze v elektronické
podobě, a to do data uzávěrky, které je vždy uvedeno na poslední straně výtisku. Po tomto termínu je možné inzerci dodat
pouze po předchozí domluvě. Inzerci přĳímáme ve formátu:
jpg., tif., psd., eps. apod., v tiskové kvalitě, tzn. min. 250 dpi,
a v požadovaném rozměru.

CENÍK PRO ZÁJEMCE O PLACENOU INZERCI:
6 % stránky A4 a řádková inzerce
(max. 4 řádky, 30 znaků na řádek)

200 Kč

12 % stránky A4

500 Kč

25 % stránky A4

1 000 Kč

50 % stránky A4

1 500 Kč

100 % stránky A4

2 000 Kč

Od 1.9. 2008

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
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Mgr. Jovan Kubíček
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redakce@hradistko.cz
Grafická úprava: Klára Šimerová
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