Altmannovo panorama – barevný nákres Vltavy a okolí, z roku 1640. (Archiv Strahovského kláštera)

Vydává obec Hradištko – léto 2010

od první písemné zmínky o Hradištku

27. března se uskutečnil zájezd do koncentračního tábora Flossenbürg, který byl centrálou KT Hradištko. Poutavá expozice připomněla zrůdnost nacismu a jeho představitelů. Více na str. 4.

V březnu se v knihovně sešli předškoláci i mladší školáci, kteří
měli možnost popovídat si s Františkem Řečinským, autorem
pohádek, jež se odehrávají v našem kraji.

9. dubna proběhla vernisáž obrazů výtvarníka Miroslava Maška. Setkání se neslo v přátelské atmosféře, návštěvníci ocenili
hudební vystoupení i vystavené práce autora. Více na str. 5.

8. května se na zámku konal doprovodný program k oslavám
konce druhé světové války. Více o besedě M. Tykalové a promítání dokumentu V. Šmeráka o vystěhování na str. 4.

Na několika místech Hradištka došlo k úpravám veřejných prostranství, které přispěly k vylepšení vzhledu naší obce. O průběhu jednotlivých prací pojednávají články na str. 12 a 13.

9. května se konal pietní akt u křížku. Při této příležitosti byl také
odhalen nový pomník v místě, kde stál koncentrační tábor, na
památku všech vězňů zde internovaných. Více na str. 5.

30. dubna se na Ovčičkách slétly nejen čarodějnice, ale i několik
stovek návštěvníků. Členové OS Ovčičky připravili pro své blízké
i vzdálené sousedy velmi příjemný večer. Více na str. 6.

V dubnu se rodina D. Vondrové z Pikovic ujala šesti čtyřdenních
osiřelých selátek divočáka, které bylo nutné krmit každé tři hodiny. Svůj nový domov našla v ZOO koutku na Rakovnicku.

ZASTUPITELSTVO

{ EDITORIAL }

JEDNALO 19. DUBNA

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:




Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
ještě jednou se vám dostává
do rukou mimořádné vydání
Zpravodaje. Jako občané
Hradištka zažíváme rok
významného jubilea naší obce.
A pro nás, organizátory oslav,
probíhá období mimořádně
náročné. Máme za sebou
několik úspěšných akcí,
které však byly spíše
komorního rázu.
To hlavní teprve přijde, velké
oslavy, na které zavítají stovky
lidí. V tyto dny se ukáže, jak
se vše podařilo uspořádat
a zda vše bude mít hladký
průběh, nebo naopak.







Velkým otazníkem zůstává
počasí, které nám může
výraznou měrou přispět
k úspěchu, nebo neúspěchu.
Jsou mezi námi samozřejmě
tací, které oslavy vůbec
nezajímají. Nenavštívili
žádnou z již uskutečněných
akcí a davům o hlavních
oslavách se vyhnou obloukem.
Ale těší nás, když mezi
návštěvníky vidíme známé
tváře, které si nenechají nic ujít.
Lidé, kteří si váží toho, že se
zde něco koná, že se dovědí
něco o historii a současnosti
místa, kde žijí. S takovými
lidmi cítíme zvláštní souznění
a víme, že jim Hradištko
přirostlo k srdci.
Tak jako nám všem, kteří
pomáháme s přípravami oslav.
Máme sice pramalé
zkušenosti, ale věříme, že naší
radostí a elánem strhneme
ostatní, kteří si nebudou
všímat případných nedostatků.
LUCIE HAŠKOVÁ

zařízení distribuční soustavy. V souladu s ust. § 25
odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., O podmínkách a výkonu státní správy v energetických podmínkách
a o změně některých zákonů (energetický zákon),
byla společností ČEZ Distribuce, a.s. předložena
Smlouva o zřízení věcného břemene.

závěrečný účet obce za rok 2009.
záměr výkupu pozemku parc. č. 719/25, trvalý
travní porost o výměře 280 m2, ve vlastnictví manželů Miloslava a Růženy Paličkových. Pozemek se
nachází v místní části obce Pikovice, je nevyužíván
a byl obci nabídnut jeho majiteli k odkoupení.
záměr prodeje části pozemku parc. č. 831 (ZE),
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2
ve vlastnictví obce. Pozemek se nachází v centru
místní části obce Hradištko, při zaměření a vytýčení hranic pozemku bylo zjištěno, že část pozemku
parc. č. 831, je připlocena, využívána jako součást
zahrady ke stávajícímu objektu a tvoří jeden funkční celek. Důvodem záměru prodeje je uvedení
právního a skutečného stavu do souladu.
záměr prodeje části pozemku parc. č. 502/71, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2
ve vlastnictví obce, na základě žádosti paní Moniky
Kučerové. Pozemek se nachází v místní části obce
Hradištko, Nade vsí, a tvoří slepou proluku mezi
pozemky. Odprodejem a oplocením této plochy
nedojde k zúžení stávající komunikace.
zřízení práva odpovídající věcnému břemeni
na pozemcích parc. č. 495/1 (ZE), 812 (ZE) a 870/2
ve vlastnictví obce, pro účely zřízení a provozování





záměr pronájmu veřejných prostor – pozemků
parc. č. 1/2 zahrada, parc. č. 39/1 ostatní plocha,
parc. č. 824 PK ostatní plocha, parc. č. 867 ostatní
plocha, parc. č. 998 ostatní plocha ve vlastnictví obce, za účelem umístění reklamních poutačů
firem za sjednanou úhradu v období konání oslav
700 let obce Hradištko. Pozemky budou využity
k doprovodným akcím oslav.
schvaluje jako úředně stanovený oddací den pátek
i sobotu.

ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ:




informaci starosty obce pana Antonína Merty o kontrole zápisu a přijatého usnesení č. 1/2010
z jednání zastupitelstva ze dne 25. 1. 2010.
informaci starosty obce Antonína Merty a místostarosty obce Ing. Ladislava Vondráška o přípravách oslav 700 let výročí první písemné zmínky
o obci Hradištko.
Text: MILAN VÁLA
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{ téma oslavy 700 let Hradištka}

NA HŘIŠTI SE BUDOU DÍT VĚCI!
Oslavy 700 let naší obce se již naplno rozběhly. Jedním z cílů oslav je prezentace jednotlivých zájmových spolků v obci. Tělovýchovná jednota je nejpočetnějším spolkem, který na Hradištku funguje, tak je zcela zřejmé, že nemohla zůstat při organizaci stranou.

Vzhledem k tomu, že se podstatná část slavnostního programu odehraje na fotbalovém
hřišti, jehož prostory a tribuna jsou nejvhodnějším místem k jeho uskutečnění, jsou členové TJ přímo na bezproblémovém průběhu
zainteresováni. Samozřejmě, že obavy o osud
hřiště jsou především u lidí, kteří se zasloužili
o perfektní stav areálu, veliké. Nakonec ale
převládla ochota pomoci obecnímu úřadu,
který činnost TJ mnoho let podporuje.

okrese sbírají jednu cenu za druhou, prostě nebylo možné. Hasiči nám přislíbili, že
se budou k trávníku chovat co nejšetrněji
a my se na oplátku pokusíme vytvořit jim
co nejbouřlivější atmosféru v bojích o vítězství. Ukázka útoku nejmenších hradištských
soptíků, kteří asi nemají v blízkém okolí
konkurenci, bude tou pověstnou třešničkou
na dortu.

Dětský den

A pak už se vše začne připravovat na hlavní
den oslav 19. června, akci, která se sice krásně plánovala, ale čím více se blíží její začátek,
tím více zjišťujeme, jak je složité na nic nezapomenout. Přípravy budou vrcholit v pátek 18. června, kdy se bude stavět podium
na školní besídku, která v páteční podvečer
nahradí tradiční besídky v budovách školky
a školy (když už tu ta podia a zvukaři budou,
tak ať to stojí za to), na sobotní odpolední
kulturní vystoupení a na večerní koncert
dívčí skupiny Crazy Lady (s Jarkou Hrunkovou – Stočesovou alias Maarou) a populární
benešovské skupiny KEKS.
V odpoledním programu moderovaném
Tomášem Töpferem zahrají hradištské flétničky vedené Hanou Jelínkovou, Pavlína
Marvanová a děti ze ZŠ, zatančí Šimon Klus
s Eliškou Svobodovou, zazpívají Jarka (Maarah) a Jožka Čermáková, své vystoupení bude
mít také gymnastický a taneční kroužek Martiny, v den oslav pravděpodobně již Markové, a Lucie Ciprové a vše by mělo vyvrcholit
divadelním vystoupením bývalých žáků naší
ZŠ, kteří si pod vedením Lenky Kostečkové
připravili jednu známou hudební hru. Je především naším zájmem, abychom organizaci
hlavního dne oslav zvládli tak, aby nedošlo
k žádným škodám. Pevně doufáme, že atmo-

Oblíbený Dětský den se v letošním roce
uskuteční 29. května. Možná, že v den, kdy
se Vám dostane tento Zpravodaj do rukou, již
bude vše za námi a já věřím, že stejně úspěšně
jako v letech minulých. Podobně jako v loňském roce se i tentokrát o organizaci podělíme s hasiči, mysliveckým sdružením a s POJZem (Průzkumné oddíly jílovské zlato), jejichž stanoviště v minulých letech byla přijata
s velkým nadšením mladých návštěvníků. Letošní svátek dětí zpestříme skákacím hradem,
spoustou barevných balonků a snad i nějakým
tím dárkem pro všechny děti, které projdou
a úspěšně splní úkoly na všech stanovištích.
Jediným našim nepřítelem je už několik let
počasí, tak doufáme, že se letos umoudří a nejen v tento den na nás vysvitne sluníčko.
Další víkend bychom měli mít relativní klid
před bouří, ale opravdu jen relativní, protože
dvě „fotbalové“ svatby na Hradištku nás určitě
nenechají v klidu a budou pro nás všechny velmi
náročné, i když organizaci tentokrát s radostí přenecháme šťastným rodičům snoubenců.
Hasičský den

Hasičský den 12. června bude pro hřiště
první větší zatěžkávací zkouškou, ale odmítnout naše úspěšné „fešandy“, které po celém

{

2

}

Hlavní den oslav

sféra oslav pohltí i obyvatele sousedních nemovitostí a večerní čas stráví společně s námi
na koncertě, případně na jarmarku v centru
obce. Atmosféra na hřišti by se měla uklidnit
po půlnočním ohňostroji. Většinu z nás pak
bude čekat práce na rozložení podia a příprava na nedělní fotbalové derby se Štěchovicemi.
Sportovní den

A poslední akcí, která zároveň půlrok oslav
zakončí, bude sportovní den na hřišti v sobotu 26. června, při kterém se představí
ve fotbalových zápasech jak naši nejmenší
fotbalisté – mladší, starší přípravka a žáci
proti mužstvům Bohemians 1905 a Podolí,
tak i my o dost starší v zápase starých gard.
Pevně doufáme, že dorazí většina kamarádů,
kteří tady léta fotbal hrávali a dnes už pomalu
zapomínají, kde Hradištko leží. I tento Zpravodaj, pokud se k nim dostane, je pozvánkou pro ty, na které se nám nepodařilo sehnat
žádný kontakt. Poslední zápas odehraje náš
A tým proti známým osobnostem nejvyšších
fotbalových soutěží. Po celou dobu se bude
na hřišti grilovat, povídat a snad i hrát na kytary. Všichni jste srdečně zváni a věříme, že
přispějete k příjemné atmosféře celého dne.
PROGRAM DNE:
09.30

PŘÍPRAVKA MLADŠÍ

11.00

PŘÍPRAVKA STARŠÍ

13.00

STARÉ GARDY

15.00

ŽÁCI

17.30

HRADIŠTKO „A“ - ligový výběr

(časy začátků utkání jsou orientační, může
dojít k drobným úpravám).
Text a foto: Ladislav Vondrášek

{ téma oslavy 700 let Hradištka}

TJ SLOVAN HRADIŠTKO

A SPORTOVÁNÍ DĚTÍ

Tělovýchovná jednota Slovan Hradištko byla založena v roce 1946. Prvním oddílem,
který v jejím rámci vznikl, byl oddíl kopané pod názvem POVLTAVAN HRADIŠTKO. Postupně se zakládaly další oddíly, v současné době je v tělovýchovné jednotě Slovan
zaregistrováno kolem 400 sportovců a patří mezi největší tělovýchovné organizace na
okrese Praha-západ.

V posledních letech narůstá především počet dětských členů v oddílech kopané, ASPV
a gymnastiky. Práce s mládeží je prioritou TJ
a jediným problémem zůstává nízký počet
trenérů a cvičitelů, kteří by se chtěli věnovat
dětem i v ostatních sportovních odvětvích,
případně i vypomoci u výše zmíněných,
kde činnost mládeže funguje již delší čas.
Proto opět využíváme možnosti prezentace
ve Zpravodaji a apelujeme na tatínky, maminky, dědečky, babičky a třeba i jen bývalé
sportovce, kteří by měli zájem věnovat se dětem v dalších sportovních disciplínách (stolní tenis, nohejbal, tenis, floorball aj.), aby se
nám ozvali přes redakci Zpravodaje.
Máme možnost poskytnout zázemí (tělocvična, hřiště, kurty) a doufejme, že i nadále potřebnou podporu obecního úřadu pro
sportovní aktivity mládeže. Je ale pravda,
že do většiny spolků a kroužků chodí stále
stejné děti a rozšiřování dalších aktivit buď
ubere děti jiným, nebo nebude mít šanci se

rozvinout, jako se nám stalo u míčových her
v tělocvičně. Takže kromě apelu na cvičitele je tento článek i apelem na další rodiče,
jejichž děti žádné kroužky nenavštěvují.
Vždyť za zkoušku to určitě stojí. Tím samozřejmě nechci říct, že je takových většina, naopak. Na Hradištku je v posledních
letech radost práci s dětmi dělat. Na fotbalových trénincích, gymnastice, cvičení dětí,
hasičích, flétničkách, dramatickém kroužku,
na Šibřinkách, Dětském dnu, Čarodějnicích,
lampionovém průvodu a dalších bývá účast
opravdu mimořádná a to je jen dobře. Dnes
už také pomalu dorůstají děti, které hradištskými kroužky prošly a pomalu začínají pomáhat s výchovou těch nejmenších. A to je
vlastně jeden z hlavních cílů a výsledků celé
této obětavé práce vedoucích a trenérů, vychovat si nástupce, kteří budou v jejich práci
pokračovat. Můžeme si přát jen jedno, ať ten
elán všem vydrží.
Text: LADISLAV VONDRÁŠEK

MYSLIVECKÝ DEN 5. června
První červnovou sobotu startují hlavní dny oslav 700 let obce právě Mysliveckým dnem.
Dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat ke strávení příjemného odpoledne i večera
u myslivecké chaty. Na své si přijdou jak děti, tak dospělí.

Bude pro Vás připravena příjemná procházka
po lese v okolí chaty, kde se na několika stanovištích dozvíte spoustu věcí o myslivosti, zvěři a hlavně přírodě. Ti, kteří se zastaví u všech
stanovišť a odevzdají vyplněnou účastnickou kartu, se zúčastní slosování o hodnotné
ceny – vzduchová puška, několik mobilních
telefonů atd. Budete se také moci seznámit
s historií našeho sdružení prostřednictvím
fotografií, textů z kroniky vedené od založení
sdružení i zábavné trochu „ostřejší“ hry pro
tatínky, ale i kurážné maminky.
Centrem dění bude myslivecká chata, u které bude připraveno velké podium, ze kterého
Vás bude celým odpolednem provázet zkušený moderátor a hudba, nejen myslivecká.
Večer pak zahraje, jak se říká k tanci i poslechu, pozvaná hudební country kapela. U podia bude i z důvodu případné nepřízně počasí postaven velký stan, se kterým jste se již
mohli setkat při čarodějnicích na Ovčičkách.
Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení, hladem, ani žízní tak nikdo trpět nebude,
nebojte. V sobotu 5. června ve 14.00 začíná-

me, těšíme se na setkání s Vámi a doufáme,
že si cestu do přírody najde co nejvíce lidí.
Ještě si neodpustím jednu poznámku, z Hradištka je to k nám kousek, předejděte problémům s parkováním a zapomeňte na chvilku
na auta, nejen že si budete moci dát nějaké to
pivko, ale příjemně se protáhnete po sobotním obědě. Na závěr nám všem přeji, aby se
patroni myslivosti, Hubert a Diana, přimluvili za slunečné počasí.
Dovolím si také připomenout, že stále můžete odpovídat na soutěžní otázku z minulého čísla Zpravodaje. „Uveďte alespoň jeden
hudební nástroj, na který se obvykle troubí
lovecké signály a myslivecké famfáry.“ Odpovědi: e-mail: msmednik@seznam.cz nebo
SMS – 603 370 273. Výherce vylosujeme
a cenu – Knihu Ottova encyklopedie MYSLIVOST v hodnotě 1 000 Kč předáme na Mysliveckém dni. Do dnešního dne přišly pouze
tři odpovědi, máte tedy stále velkou šanci se
nejen zúčastnit, ale i vyhrát!
Text: RUDOLF ZDĚNEK

PROČ MOTOKROS
V RÁMCI OSLAV
700 LET
HRADIŠTKA?
Možná si někdo z vás položil při pohledu na program akcí otázku, proč je mezi nimi zařazen motokros na Slapech.
Tento sport se těšil na Hradištku velké
oblibě a pravidelně se zde konaly motokrosové závody. Dodnes zde má své
přívržence a právem patří mezi akce,
které připomínají část historie naší obce.

Motokros byl v Československu v 60. a 70. letech sportem, který se řadil mezi nejuznávanější. Téměř v každé třetí vesnici se
nacházela motokrosová trať a ani v obci
Hradištko, konkrétně na Brunšově, v šedesátých letech nechyběla. V této době
zde byl také založen motokrosový klub
pod záštitou Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou), který se po nějakém
čase přetransformoval do Sdružení sportovních svazů České republiky.
V naší obci dodnes žijí pamětníci, kteří
byli zakladateli klubu a starali se o jeho
vedení. Žijí tu i bývalí jezdci, kteří na
brunšovské závody rádi vzpomínají. Díky
tomuto klubu vyrostlo v okolí několik nadějných závodníků, mezi nimi i bratři
Tomanové. Starší syn Otakar nás skvěle
reprezentoval ve světové špičce a stal se
mistrem světa v družstvech (dnes tradiční šestidenní závod).
Z jezdeckých tratí se však postupem času
staly stavební pozemky a tehdejší Svazarm
musel být zrušen, jelikož se v jeho blízkosti
nacházely zdroje pitné vody pro naši obec.
Zájem o motokros se však nevytratil. Před
deseti lety byla ve Slapech vybudována motokrosová trať, kde naše mládež získává potřebné zkušenosti. Obsazuje přední místa
v přeboru středočeského kraje, a dokonce se
zúčastňuje mistrovství republiky v juniorech.
Rád jsem využil příležitosti a připomněl motokros i v rámci oslav naší obce.
Text: MILOŠ NEUŽIL, člen zastupitelstva

Závody na Brunšově v r. 1963, v roli technického
komisaře J. Neužil.
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ZÁJEZD DO FLOSSENBÜRGU
V sobotu 27. března se uskutečnil plánovaný zájezd do koncentračního tábora Flossenbürg. Před zámečkem stál autobus jak ze škatulky poskytnutý firmou Bosák, který
obsadilo 38 účastníků. Krátce po osmé hodině jsme vyrazili plni očekávání na místo,
o kterém jsme dlouho jen slýchávali, a to v souvislosti s koncentračním táborem Hradištko. V Radotíně jsme na palubu přibrali posledního účastníka zájezdu, paní Tykalovou, která nám nabídla zasvěcený výklad a provedení táborem.

Po překročení státních hranic a jízdou příhraničními hvozdy se před námi vyhouplo městečko Flossenbürg, na první pohled
malebné a s upravenými domy, ale jakoby
bez života, na ulici jsme nezahlédli jediného člověka. Nad námi se valily černé mraky
a foukal studený vítr, který nás utvrdil v tom,
že nejsme na žádném idylickém místě. Právě zde byl totiž před 72 roky zřízen obávaný
koncentrační tábor.
Mohutná budova bývalé komandatury byla
předzvěstí toho, co nás při prohlídce čekalo. Moderně pojatá expozice s audiovizuální technikou, film s českým komentářem
a brožurky v češtině nám odhalily pohnutou
minulost tohoto místa a utrpení všech vězněných. Expozice také obsahovala informace
o všech pobočkách KT Flossenbürg, dověděli
jsme se tak i důležité údaje o Hradištku, doplněné fotografiemi koncentračního tábora
i snímkem pietního aktu u křížku, na kterém
jsme poznali hradištského hasiče Michala
Šablu.
Kromě rozsáhlé expozice jsme si prošli i areál koncentračního tábora, kostel, židovskou
modlitebnu a krematorium. Dva účastníci
zájezdu dokonce vystoupali ke zřícenině stře-

dověkého hradu, která se vypínala na skále
nad městem.
Rád bych poděkoval všem účastníkům za dochvilnost, pozornost, kterou věnovali výkladu, panu řidiči za bezvadnou jízdu a paní Tykalové za skvělý výklad. Myslím, že všichni
máme na co vzpomínat.
Text: PAVEL PEŠEK,
foto: VOJTĚCH PAVELČÍK

NOVÝ POMNÍK NA HRADIŠTKU

Připomínání výročí konce druhé světové války je významným dnem v dějinách naší
obce i celého světa. Málokdo si uvědomuje, že kdyby válka neskončila, občané Hradištka by se do svých domovů už nikdy nevrátili a zcela jistě by o svůj domov přišli
i všichni lidé české národnosti.

Vždy mi udělá radost, když se u pomníku sejde hojné množství našich spoluobčanů.
Největší zastoupení mají bezpochyby
lidé, kteří dobu vystěhování prožili.
Proto mě v letošním roce potěšilo, že se
i mezi mladšími ročníky našli tací, kteří
se začali zajímat o osud naší obce za druhé světové války a začali usilovat o to, aby
na to, co se zde dělo, nebylo zapomenuto.
Úkolu se zhostil hlavně Tomáš Pipota
a manželé Haškovi, kteří dojeli do Flossenbürgu pro kámen z apelplacu, jenž se
stal základem pro zamýšlený pomník. Lucie Hašková připravila texty na informační cedule, které zhotovil Jan Jarůšek, Tomáš Pipota s Markem Hulcerem několik víkendů pracovali na vytvoření pomníčku. Pro snadný přístup k němu udělal Petr Hašek dřevěnou
lávku a Václav Buriánek posekal a upravil přilehlé prostranství. Výsledkem jejich práce se
stalo místo, kde se dennodenně zastavují kolemjdoucí, aby se seznámili s nejsmutnějším
obdobím v historii naší obce a aby si uvědomili, že chybělo málo a místo nich se v našem
krásném kraji mohli procházet jen němečtí vojáci.
Text: ANTONÍN MERTA, foto: PETR HAŠEK
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BESEDA A PROMÍTÁNÍ
připomínka událostí
2. světové války

8. května jsme se již poněkolikáté v tomto
roce sešli ve výstavní místnosti v 2. patře
zámku, kde probíhal doprovodný program oslav 65. výročí osvobození, který
předcházel pietnímu aktu a slavnostnímu
odhalení nového pomníku.

Návštěvníci si měli možnost připomenout,
co se událo během 2. světové války. Členka
Českloslovenské obce legionářské i Svazu bojovníků za svobodu Marie Tykalová nás ve
své přednášce seznámila s děním na Hradištku a okolí za fašistické okupace a především
nám přiblížila válečné osudy těch nejnevinnějších – dětí z koncentračních táborů. Poutavé vyprávění vystřídal Václav Šmerák, který přítomným promítl svůj dokument „Die
Aussiedlung“ o vystěhování Neveklovska.
Zajímavé vyprávění pamětníků bylo prokládáno komentáři historiků. Autor dokumentu
prozradil, že by rád natočil pokračování.
Vzpomínce na vězně internované v koncentračním táboře Hradištko je věnován příspěvek MUDr. Evy Stupkové „Štěstíčko“.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ,
foto: LADISLAV VONDRÁŠEK

{ téma oslavy 700 let Hradištka}

PIETNÍ AKT
Návštěvníci letošního pietního aktu si jistě
povšimli informační tabule nainstalované
u křížku. Ta má přispět k poznání hradištské historie za druhé světové války, stejně
tak jako tabule na konci Hradištka při silnici na Pikovice.

Právě zde stál koncentrační tábor, který tu
kdysi zřídili fašističtí okupanti. V těchto místech byl také za hojné účasti občanů odhalen
nový pomník, vybudovaný na památku všech
vězňů, kteří zde byli internováni. Slavnostní
pásku přestřihla Marie Tykalová, která projevila radost nad tím, že nový pomník je dílem
nikoli pamětníků, ale mladé generace, která
usiluje o to, aby nacistické zločiny neupadly
v zapomnění.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ,
foto: VOJTĚCH PAVELČÍK

JAK PROBĚHLA VERNISÁŽ VÝSTAVY „ŠTĚSTÍČKO“
OBRAZŮ MIROSLAVA MAŠKA
V pátek 9. dubna proběhla na zámku vernisáž k druhé výstavě konané u příležitosti výročí obce. Tentokrát jsme ji pojali komorněji, nekonala se v obřadní síni, nýbrž přímo ve
výstavní místnosti ve 2. patře. Přišli většinou bývalí kolegové a známí výtvarníka Miroslava Maška, kteří s ním kdysi pracovali na Hradištku v tiskárnách.

Pan Mašek neskrýval radost a dojetí z takového setkání, spolu se svým jmenovcem Pavlem
Maškem zahrál na housle několik skladeb a pak si lidé mohli konečně prohlédnout velmi
zdařilou výstavu, která mapovala dosavadní tvorbu M. Maška. Na chodbě je čekalo i malé
občerstvení. Velkou radost nám udělal ideální počet návštěvníků, vzhledem ke kapacitě místnosti i připraveného pohoštění. A další radostí bylo pozorovat potěšení ze setkání lidí, často po
mnoha letech. Věříme, že vernisáž byla i malou oslavou nedávných 80. narozenin M. Maška
a že se výstava líbila všem, kdo si ji v následujících týdnech přišli prohlédnout.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ,
foto: Pavel Pešek

Před mnoha lety mi napsal jeden z bývalých francouzských vězňů, zda bych mu
nepomohla vyhledat v Měchenicích ženu
jménem Marcela, které vděčí za přežití
kruté doby, kdy strádal hladem v hradištském koncentráku. S pomocí tehdejšího
předsedy MNV v Měchenicích jsem objevila paní Marcelu Hurtovou, za níž jsem
se hned vydala. Slzela dojetím, že si na ni
někdo v té dálce vzpomněl, a vyprávěla mi
zajímavý příběh.

Za války byly žulové kostky pro dláždění
silnice z Brunšova na Hradištko překládány
v Měchenicích z vagonů do náklaďáků na
dřevoplyn, protože tunely byly zataraseny.
Tuto práci museli vykonávat hladoví a promrzlí vězni z hradištského tábora. Marcela
tehdy prodávala nápoje před nádražím a nechávala ve svém kiosku tyto ubožáky ohřát
a krmila je zbytky jídla, které jim posílali
milosrdní vesničané. Muži se také zříkali
svých „tabačenek“, kterými uplácela hlídající
„kápy“, aby nad jejím počínáním přivírali oči.
Mezi vězni byl mladík, se kterým se snažila komunikovat, ten však znal jediné anglické slovo
„lucky“, tj. štěstí. Vždy je volal, když ukazoval
vzhůru na letadla „kotlářů“, kteří se snažili
zasáhnout kotle lokomotiv. Jednou jí vyhublý
mladík ukazoval na sebe a na prstech, že má
narozeniny, bylo mu jednadvacet. Neznala
jeho jméno, tak ho začala nazývat Lucky.
Měl opravdu štěští! Přežil jako jen málokterý z jeho kamarádů, dočkal se osvobození
a doma ve Francii si pak zařídil uzenářství.
V roce 1985 navštívila hradištský zámek jeho
dcera se skupinou Francouzů, kteří nám přijeli vyjádřit svou vděčnost za sympatie projevované jim a jejich příbuzným v těžkých
časech druhé světové války.
Text: MUDr. EVA STUPKOVÁ
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA OVČIČKÁCH

Zmokneme jako každý rok? Kolik asi přijde lidí a bude se jim u nás líbit? Zvládneme
vše zorganizovat? Prostě, vyjde to? Nejen tyto otázky se honily hlavou všem, kteří se
podíleli na organizaci a přípravách této akce – Čarodějnic na Ovčičkách, tentokrát ve
slavnostním hávu.

Pro všechny nešťastníky, kteří si nechali tuto
akci ujít, je nyní na mě, abych alespoň trochu
přiblížil atmosféru večera a dění na vyhlídce. Stěžejním bodem celé oslavy byl velký
stan, zapůjčený od spolku Vltavan Štěchovice. Nyní „po bitvě“ můžeme být generály
a blahořečit si, že jsme stan, vzhledem k deštivému večeru pronajali a postavili. Od zahájení až asi do půlnoci nám k dobré náladě
hrála pozvaná hudba. Elvise jsme sice pro
zaneprázdněnost na jiné akci nepřivedli, ale
myslím, že nikomu nějak zvlášť nechyběl. Pro
děti jsme měli zdarma limonádu a sladkosti,
a mohly si opéct buřtíka na ohýnku. Pro plnoleté teklo pivo proudem, takže jsme pomalu ani nestačili měnit sudy. Cena byla lidová,
i když fajnšmekrům z Lidového domu jsme
konkurovat nemohli, pivo nebylo za dvě, ale
za dvacet. Hold jsme museli udržet vyrovnaný rozpočet, protože případné dluhy bychom museli, na rozdíl od politiků, zaplatit
ze svého. K pivečku bylo možno zakousnout
výbornou klobásku z grilu.

Svatojakubská noc začíná
Již v dopoledních hodinách jsme z bezpečnostních důvodů postavili krásnou májku,
která je díky své výšce a krásnému stanovišti vidět ze širokého okolí. A teď k večeru –
30. 4. 17:30 a Svatojakubská noc začíná…
Úvodem přivítal Pavel Pešek, člen zastupitelstva a předseda OS Ovčičky, všechny příchozí
a popřál hezkou zábavu místním i přespolním. Tím jsme se dostali do víru událostí.
Po slavnostním předvedení a předání dřevěného dětského domečku, který jsme pro děti
pořídili a postavili díky dotaci od obecního
úřadu, byla oficiálně zahájena pomazánková
soutěž místních hospodyněk. Letos přibyly
i výborné sladkosti, které za výmluvných
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pohledů natěšených jedlíků a degustátorů,
plnily soutěžní stůl. Ochutnávka koláčků,
závinů, buchet a bábovek, byla mimo soutěž,
takže vítězkami byly všechny hospodyňky,
které své delikatesy přinesly. Snad bych jen
vyzdvihl pivní závin paní Šťastné, po kterém
se dělaly boule za ušima. V pomazánkové
„soutěži“ svádělo bitvu o vavříny hned několik pochoutek. Nejvíce hlasů nakonec získala pomazánka paní Kotýnkové, které tímto
ještě jednou gratulujeme a těšíme se na další
variace. Musím ale znovu připomenout, že
i v této hlavní soutěži zvítězili všichni účastníci. Děkujeme za skvělý kulinářský zážitek
a těšíme se na příští rok.

Překvapení o půl desáté
Dalším z vrcholů, hlavně pro děti, bylo zapálení asi dvoumetrové hranice s čarodějnicí.
Děti se bavily a užívaly si rej kolem ohně,
rodiče je sledovali ostřížím zrakem a už se

viděli zpět pod stanem v bezpečnější zóně.
Blížila se půl desátá a všichni netrpělivě čekali na slíbené překvapení, když najednou
zazněla hromová rána a obloha se rozzářila
první světlicí. Několik minut trvající ohňostroj upřeně sledovali mladí, staří i malí či
velcí. S poslední petardou se spustil bouřlivý
potlesk a rodiče s dětmi se pomalu rozcházeli k domovům. Pod stanem pokračovala
zábava, nyní již v poklidnějším tempu, až
do rozbřesku druhého dne. A když už jsem
začal s těmi narážkami, nedá mi, abych zde
nekonstatoval, že na Ovčičkách jsme zrušili
nejen ranní vstávání, ale i kocovinu!
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se
na přípravách a organizaci podíleli, i těm, kteří přišli posedět a dotvářeli tak skvělou atmosféru. Zvláštní poděkování patří zastupitelům
obce, spolku Vltavan za zapůjčení stolů, židlí
a postavení stanu. Speciální díky Miloši Neužilovi za dopravu, bez které bychom se stěží
obešli. Byl to hezký večer a doufám, že nejen
místním se na Ovčičkách líbilo.
Text: RUDOLF ZDENĚK,
foto: KAREL ŠMEJKAL

VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ V KNIHOVNĚ
Koncem loňského roku jsem ve Zpravodaji vyhlásila výtvarnou a literární soutěž
a doufala jsem, že dodané příspěvky nabídnou pohled na vnímání obce dětskýma očima. Doufala jsem, že se
kromě místní základní školy zúčastní i starší děti, které po odchodu na
druhý stupeň ztrácejí s děním na Hradištku kontakt.
Bohužel se potvrdilo, že iniciativa učitelů je hlavní zárukou účasti soutěžících. A tak bych především chtěla poděkovat jim. Děkuji Janě Chadimové, Lence Kostečkové, Janě Jelínkové a Zdeňce Buriánkové za to,
že nedopustily, aby soutěž skončila fiaskem a její výsledky bych musela
přejít pouhým mlčením.



Výtvarná
soutěž

Výtvarných příspěvků se sešlo hodně, proto jsme účastníky rozdělili do tří věkových
kategorií: předškolní děti, mladší školní
a starší školní. Mezi bezpočtem zámečků,
Medníků, kandíků a krajin bylo velmi těžké vybrat ty nejzdařilejší.

Ve skupině předškolních dětí zvítězila kolektivní práce dětí ze Školičky Mája, které naši
obec namalovaly v celé její šíři a rozmanitosti
– na obřím plátně nechybí zámeček, ovčín,
štěchovický most, kandík, řeky, silnice a dokonce dopravní značka s padesátkou.
Obrázky dětí z 1., 2. a 3. třídy jsme rozdělily do dvou tematických skupin – přírodní
scenérie a architektonická památka. Idylické
obrázky přírody zachycovaly rozkvetlé stromy, květiny, pole, louky a řeku. Obrázky památek se omezily na zobrazení zámku. Bylo
těžké určit jediného vítěze, a tak jsme vybrali
z každé skupiny jednoho. Z bezpočtu zámků
jsme vybrali ten, který se od ostatních odlišoval technikou kresby. Jeho autorkou je Dominika Hošková ze 3. třídy. Nejoriginálnější
přírodní scenérii nakreslil Jonáš Janoušek
z 1. třídy. Na jeho obrázku plném fantazie je
nejspíš zachycena jeho vzpomínka na nezapomenutelné odpoledne při česání ovoce ze
stromů a setkání s ježky. Z obrázku čiší ra-

dost z prožitého dne spojeného s nevšedním
zážitkem.
Fantazie dětí ze 4. a 5. třídy neznala mezí,
mezi obrázky se objevují např. ledy v Pikovicích (Jan Dolejší), freska J. V. Spitzera na zámku (Simona Hlinová), obřadní síň (Karolína
Šmejkalová), dnes již neexistující kaplička
na návsi (Eliška Svobodová), pomník padlým
vězňům (Patrik Šatalík) či rozvaliny ovčína
(Dominika Veselá). Nejvíc nás však upoutal
obrázek Vojty Jelínka. Jeho ovčín má náleži-



Literární
soutěž

S literárními pracemi se pytel neroztrhl, což je dáno tím, že slohově zdatní
jsou až žáci vyšších ročníků, kteří se
však do soutěže nezapojili.

Přesto se i na prvním stupni objevila velmi nadějná literátka, jejíž fiktivní hradištská pověst se vyznačuje napětím, gradací
a pointou. Jasnou vítězkou literární části
soutěže se tak stala Karolína Šmejkalová
ze 4. třídy.

tou perspektivu, stínování i proměnu odstínů
barev. Stává se tak vítězem v této kategorii.
Vítěze odměníme knižními publikacemi a předměty vztahujícími se k 700. výročí naší obce.
Blahopřejeme! Obrázky jsou vystaveny v naší
knihovně.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ
Přehled vítězů výtvarné soutěže:
Předškolní děti

děti ze Školičky Mája

Mladší školní děti – přírodní scenérie

Jonáš Janoušek

Mladší školní děti – architektonická památka

Dominika Hošková

Starší školní děti

Vojta Jelínek

A
ÁŘ Z OVČÍN
Karolína Šmejkalová: FARM
tek
doby
dal vystavět pro svůj oblíbený

farmář. Ten
Kdysi dávno žil na Hradištku bohatý
sloužil pouze zvířatům.
n
ovčí
i
smrt
jeho
po
i
aby
ovčín. Přál si,
diště proovčín jako kadeřnictví, autoservis a skla
O mnoho let později lidé začali používat
dejny propan-butanových bomb.
se, nebo to tu
v kadeřnictví objevil nápis „Odstěhujte
Jednoho dne se na zamlženém zrcadle
lali.
hloupý vtip a nic nedě
vyklidím sám“. Lidé to považovali za
u lidé nevěvil na skle auta v servisu. Ani teď se tom
obje
s
nápi
ý
stejn
O dva dny později se
novali.
lidé seběhli
který se rozléhal až do Davle. Když se
V noci 25. února 1995 se ozval výbuch,
áře.
farm
duch
ý
a v plamenech byl vidět rozmlžen
k ovčínu, uviděli jen rozbořený ovčín
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{ rozhovor }

Marie Tykalová (79) stíhá
neuvěřitelné množství věcí.
Dopoledne se zúčastní
poklepání základního kamene
k památníku na Praze 5,
odpoledne přednese několik
poutavých příběhů
o židovských dětech a ještě si
udělá čas na rozhovor
pro náš Zpravodaj.
„Necítím se na to, kolik mi je,“
říká. „Až když to vidím
napsané, tak mě to vyděsí.“

jednoho mlýna na Berounsku, kde si je zase
strýc vyzvedával. To bylo pro něj mimořádně
nebezpečné.

 Vaši rodiče o vás neměli strach, když vám
něco takového svěřovali?
Matka ne, ale otec, a to zejména, když jsem
chodila k židům s jídlem. Otec říkal: „Jestli
se té holce něco stane, tak se zabiju.“ Jsem
totiž jedináček. Ale přesto vždycky matce
dal peníze, aby mohla zase pro ty židy koupit
něco k jídlu.
 Při čem vám hrozilo největší nebezpečí?
Mně bylo v té době mezi 13 a 15 lety a nějaké
nebezpečí jsem si ani neuvědomovala. Ne-

Lidé jsou nepoučitelní
 Jste jednatelka Československé obce legionářské, ale zároveň i členkou Českého
svazu bojovníků za svobodu. Jaký je rozdíl
mezi těmito dvěma organizacemi?
Český svaz bojovníků za svobodu sdružuje domácí odboj, partyzány a vězně. Československá obec legionářská sdružuje vojáky,
partyzány a domácí odboj. Ti pokračují v tradici vojáků první světové války, kde byli srbští, italští, francouzští a ruští legionáři. A protože stárneme a umíráme, tak se k nám přidávají i vojáci z misí.

!

„Divoký odsun řídili lidé, kteří
měli máslo na hlavě. Tito lidé
byli neobyčejně suroví, i když
zákony byly úplně jiné.“

 V čem se liší činnost obou organizací?
V Praze u bojovníků za svobodu se ozývá
názor, že mládež nemá zájem o druhou světovou válku, což není vůbec pravda. Naopak
legionáři podporují exkurze na místa v naší
republice spjatá s druhou světovou válkou.
V Plzni druhým rokem pořádá jeden agilní
legionář z mise střeleckou soutěž, a to je samozřejmě kluky neobyčejně vítané. Se školou z Velké Chuchle také jezdím do Rokycan
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k demarkační čáře. Tam kluci smějí lézt do
aut, tanků a jiné vojenské techniky. Tímto
si tedy legionářská obec zajišťuje své pokračovatele. Český svaz bojovníků za svobodu je více aktivní mimo Prahu, např.
ve Velkých Přílepech nebo v Řevnicích.

 Za války jste byla vy i vaši rodiče v odboji. Co jste konkrétně vykonávala?
Byla jsem velmi vlastenecky vychovaná, a to
hlavně maminčinou sestrou, která byla provdaná za ruského legionáře. Učili mě, co je
vlastenectví a že Němci tu nejsou na věky.
Pamatuju si, že se na mě jednou v tramvaji
usmál docela hezký německý voják, a když
jsme vystupovali, tak mi dával bonbón. Ale
já jsem si ho nevzala. Byl to prostě Němec.
Třeba byl zrovna velice hodný, ale jako voják tu neměl co dělat. Roznášela jsem letáky
a často jsem nosila jídlo do židovských rodin. Můj strýc, maminčin bratr, byl radioamatér, ale mimořádný a u Phillipsu měl několik patentů. Dělal lidem krátké vlny. Já
jsem k tomu v batohu nosila součástky do

napadlo mě, že by mi mohlo něco hrozit.
Proto jsem zřejmě taky tak suverénně chodila. Přesto jsem tím vším dodnes poznamenaná. Občas jsem musela vyjít ven a dělat, jako že jdu pro pivo, a přitom varovat
maminku, když venku stáli dva pánové v černém, aby nikam neodcházela. A když jsem
dospěla, tak jsem si asi ve svých třiceti letech
uvědomila, že se nedokážu od srdce zasmát
a i s pláčem jsem na štíru. A pak jsem slyšela
nějakého psychologa v rádiu, který říkal, že

{ rozhovor }
Marie Tykalová se narodila
26. ledna 1931 v Praze. Pochází
z vlastenecké rodiny, za války se účastnila
protifašistického odboje. Vystudovala
střední průmyslovou školu strojní.
Do roku 1970 učila na učňovské škole.
Od roku 1990 pracuje v Československém
svazu bojovníků za svobodu, zároveň
je jednatelkou Československé obce
legionářské. Stará se o to, aby měla dnešní
mládež povědomí o hrůzách druhé světové
války, které nesmějí být zapomenuty.

celá moje generace je takto postižena. Strach
o maminku by poznamenal každého.

 Neumím si představit, jak se po válce
rozhodovalo o tom, kdo nese vinu a koho
potrestat. Jakým způsobem se třeba označovali kolaboranti?
Těch opravdových kolaborantů bylo postiženo málo. To jsou lidi, kteří se umějí točit. Kdyby přišel kdokoli, tak se dokážou
přizpůsobit a mají žaludek na všechno. Ti
opravdoví viníci dovedli zmizet, sem tam
byl nějaký udavač potrestaný, ale nejvíc to
odnesli solidní Němci. Jsem hluboce věřící
člověk, ale ke katolické církvi mám výhrady.
Znám případ židovské řádové sestry z kláštera, která složila slib. Gestapo to zjistilo
a představená kláštera jim ji vydala. Jsou věci,
které chápu, ale jsou věci, jako třeba házení
židovských dětí do plynových komor, a to si
nedovedu vysvětlit. A říkám si, Pane Bože,
ty jsi asi věděl, proč se to děje, ale odpusť mi,
já to nechápu.

 Dostala jste se někdy do sporu s komu-

nistickým režimem?
Ano. Musela jsem pak mýt záchody a dcera
se ptala, jak to můžu dělat. A já jí odpovídala: „Nasadím si rukavice a mám před sebou
mlhu.“ Vždycky jsem si říkala, že to je nic
oproti tomu, co prožívali jiní, např. sedláci,
kteří lpěli na své půdě a přišli o ni, nebo bohatí židi, kteří měli služky a najednou dostali
povolávací lístek a museli jít. Na sekretariátu
jsem vyslechla tolik strašných osudů, že ten
můj byl procházka růžovou zahradou.

 Jak dnes Němci vnímají svou minulost?
Porůznu. Například ve Flossenbürgu v místě, kde byly vězeňské baráky, dnes mají své
domy sudetští Němci, kteří ale nejsou mezi
říšskými Němci oblíbení. Když byli odsunutí, tak v Německu byla velká bída, a oni v té
době dostávali peníze za svůj majetek a měli
i jiné výhody, které jiní Němci neměli. A ti
z Flossenbürgu se ke svému původu pořád
hlásí, mají třeba pojmenované ulice Egerland
– Chebská nebo Sudetenland – Sudetská.

!

„Neonacisti si vůbec neuvědomují, k čemu se hlásí. Je
to taková vzpoura mládí, ale
nešťastně volená.“

 Největší neshody mezi dnešními Čechy

a Němci jsou kvůli poválečnému odsunu
Němců. Jaký vy k tomu zaujímáte postoj?
Jsem přesvědčená, že divoký odsun řídili
lidé, kteří měli máslo na hlavě. Tito lidé byli
neobyčejně suroví, i když zákony byly úplně jiné. A pravdou je, že ten, kdo se nijak
neprovinil, mohl zůstat. Znala jsem jednu
rodinu z Aše, pán byl německý komunista,
paní nebyla v NSDAP, dcera nechodila do
Hitlerjugend, a proto měli menší příděly.
A ostatní Němci si na ně ukazovali, že to
jsou oni, kdo nejsou s Hitlerem. Když bylo
po válce a byl odsun, tak zase naříkali: „Vy se
máte, vy nikam nemusíte.“

 Myslíte si, že by se přístup Čechů k problematice odsunu měl někam posunout, aby
nastala větší shoda mezi Čechy a Němci?
Určitě by Češi měli protestovat proti tvrzení, že to bylo vyhnání. Já například bydlím
v domě s paní z Broumova, která v roce 1939
vítala německé vojáky, ale pak se chovala
normálně a děti posílala do české školy. Té
každý podepsal, že tu může zůstat.
 Byli lidé nějak rozčarovaní z toho, že
k potrestání zločinců téměř nedošlo?
V té době byl chaos, pracovalo se a každý si
představoval, jak ta republika bude perfektní. Nikdo netušil, že komunisti budou takoví,
jako byli.

 Přednášíte na školách, jezdíte se stu-

denty do Terezína, do Lidic a do Flossenbürgu. Jaké jsou jejich reakce na to, co se
dovídají?
Vždycky učitele prosím, aby brali jen děti,
které mají zájem, protože to není výlet, ale
poučení. Občas se stane, že se někdo uchicht-

ne, ale to patří k mládí. Když stojíme v Lidicích před pomníkem dětí a řeknu, zapálíme
svíčky, které vozím s sebou, tak se tak po sobě
kouknou. A pak jeden vystrčí ruku, pak druhý, třetí a nakonec tam svítí čtyřicet svíček.
A když se třeba dozví, že v terezínském ghettu byly otevřené záchody bez dveří, silně to
na ně zapůsobí.

 Na Hradištku se bude zítra odhalovat

nový pomník na památku vězňů, kteří zde
byli internováni. Myslíte si, že má tato akce
smysl, když už je 65 let po válce a žádný
z vězňů už nežije?
Lidé jsou nepoučitelní. Já se snažím mládeži přiblížit a vycházet s ní, ale je tu už
dvougenerační rozdíl mezi nimi a těmi, kteří tu dobu zažili. Neonacisti si vůbec neuvědomují, k čemu se hlásí. Je to taková
vzpoura mládí, ale nešťastně volená. Němečtí neonacisti čekají na to, až vymřou ti,
kteří prošli koncentračními tábory, aby mohli
tvrdit, že se to nestalo. Z tohoto důvodu to
má smysl.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ,
foto: VOJTĚCH PAVELČÍK
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{ škola, školka }

ŠKOLNÍ KALEIDOSKOP

 27. 2. navštívilo 2. oddělení družiny výstavu filmových loutek v Praze. Srdce nám
plesalo nad postavičkami důvěrně známými z filmu i televize.
 5. 3. uspořádala družina pro děti maškarní
radovánky – všemožné i nemožné bytosti si na půdě školy opět pěkně zařádily.
Celou akci zahájily vypuštěním „balonu
štěstí“.
 16. 3. jsme viděli v Modřanském biografu
novou krásnou českou pohádku – Dešťová víla. Z filmu čišelo, s jakou chutí si
herci tuto pohádku zahráli, a my jsme si
to o to víc užívali.

 31. 3. byla dalším světadílem našeho celoročního projektu Asie. V závěrečné
prezentaci skupin nechyběl opravdový číňánek obědvající nudle hůlkami, tradiční
thajský oděv, vietnamské rohože, čínský
drak, překlad do japonštiny, typicky asijská zvířata i rostliny a spousta nově objevených zajímavostí. Tohle a ještě mnohem
víc děti zjistily a dnes už jim tento světadíl
určitě není tolik vzdálený.
 28. 3. naše „flétničky“ uvítaly do života
nové občánky v Třebsíně a o týden později zahrály na křtinách v jílovském kostele
malému Tadeáškovi Jelínkovi.
 17. 4. se děti z družiny byly podívat v trojské
Fata Morganě, jak se líhnou motýli – mimořádný zážitek nám trošinku kalilo jen
také mimořádné množství návštěvníků.
 30. 4. jsme dopoledne pilně vyráběli
malinké čarodějnice – každý svou, na ce-

lé Hradištko jsme otevřenými okny hulákali Skoumalovu písničku Pět ježibab
na koštěti a odpoledne jsme pak i v naší škole spálili čarodějnici opravdu velikou. Otevřeli jsme tak jaru dveře dokořán.
 8. 5. naše děti opět velmi úspěšně obohatily pietní akt u pomníku recitací, zpěvem
a hrou na flétnu příčnou i flétny zobcové
a kytaru.
Tento pietní akt měl ještě dohru. V následujícím týdnu jsme po třídách znovu navštívili naše pietní místa a pozorně jsme si
prohlédli nové a velmi poutavé instalace.
O všem jsme dlouze povídali a druháčci
si pak vyrobili své pamětní listiny, jejichž
ukázky vám předkládáme.
Text: JANA CHADIMOVÁ,
foto: VOJTĚCH PAVELČÍK

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Dne 18. 5. 2010 proběhlo druhé kolo zápisu dětí do naší mateřské školky. Tím byl naplněn maximální možný počet 50 dětí, které budou v příštím školním roce do školky
docházet. Do základní školy odchází 17 dětí, nových zájemců bylo 38.

 17. 3. a 24. 3. lektorka Besipu proškolila žáky 4. a 5. ročníku v dopravní výchově – doufáme pevně, že to opravdu
maximálně ovlivní příští bezpečnost našich dětí na silnici.
 27. 3. navštívila školní družina výstavu železničních modelů a užili si to nejen kluci!

{

10

}

Bohužel jsme nemohli z kapacitních důvodů
přijmout 21 dětí, jejichž rodiče měli o umístění
dětí zájem. Při výběru dětí jsme postupovali
podle kritérií, která byla stejná jako pro školní
rok 2009/2010 a která vypracovala paní ředitelka Eva Novotná společně se zřizovatelem.
Věřím, že v následujících letech bude možné
uspokojit více zájemců, protože obecní úřad
jedná o stavebních úpravách, které by rozšířily
mateřskou školku o další třídu.

Text: JANA SLEZÁKOVÁ,
foto: VOJTĚCH PAVELČÍK

{ informace }

Pořiďte si památku na 700. výročí naší obce
U příležitosti 700. výročí obce Hradištko
můžete využít možnosti zakoupit si nějakou památku na tuto událost, např. výroční turistickou známku, pamětní medaili, sborník o historii Hradištka, rozkládací mapku s důležitými informacemi
o naší obci nebo pohlednici. Vše bude
v prodeji na stánku s logem oslav 12.
a 19. června.

Nový výstavní projekt našeho muzea

Pražské VÝLETNÍ RESTAURACE
Výstavní projekt, který se uskuteční ve dvou sálech hlavní budovy Muzea hlavního
města Prahy v období od září 2010 do března 2011, chce všestranně přiblížit návštěvníkům pražské výletní restaurace s jejich proměnami v prostoru i čase – od míst za pražskými hradbami v 19. století přes „zelené útulky“ na periferii až k vyhlášeným trampským a turistickým hospůdkám v okolí Prahy ve století dvacátém.

Pokud vlastníte dobové předměty spojené
s konkrétními výletními restauracemi nebo
části jejich vybavení (nábytek, sklenice, zajímavé předměty, vypovídající o době nedávno
i dávno minulé…) fotografie, pohlednice, filmy – amatérské i snímky rodinné a byli byste
ochotni je Muzeu hlavního města Prahy na
výstavu zapůjčit, prodat či darovat do sbírek,
případně byste chtěli přispět vzpomínkami
nebo příběhy, vztahujícími se k životu v pražských výletních restauracích – ať už vlastními
nebo zaslechnutými zážitky, které se staly přímo v restauračních prostorách nebo v jejich
nejbližším okolí, kontaktujte, prosím, kurátora výstavního projektu
Mgr. Tomáše Dvořáka,
telefon 251 106 551,
e-mail dvorak@muzeumprahy.cz
Děkujeme a těšíme se na viděnou v našem
muzeu.
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{ informace }

VODOVOD A KANALIZACE
– SETKÁNÍ S OBYVATELI PIKOVIC

Dne 24. 4. 2010 se uskutečnilo v Pikovicích v restauraci „U Dolejších“ setkání s místními
obyvateli a majiteli rekreačních objektů. Hlavním tématem jednání bylo sdělení starosty obce, pana Antonína Merty, o průběhu a vývoji plánované výstavby vodovodní a kanalizační sítě v této části obce.

V úvodu pan starosta vysvětlil občanům důvody, pro které nelze realizovat oba projekty současně. Celkové náklady na realizaci by tak činily více než 100 mil. Kč a spoluúčast obce by tak
mohla přesáhnout 30 mil. Kč, což při celkovém
rozpočtu obce není myslitelné. Na základě těchto propočtů došlo k oddělení obou projektů.
Projekt „Pikovice – kanalizace a ČOV“ rozdělíme na jednotlivé etapy, přičemž první
z nich bude výstavba ČOV a část kanalizačního řadu včetně výústního objektu přečištěné
vody do řeky Sázavy. Následovat pak budou
ostatní větve dle finančních možností obce.
V lednu letošního roku jsme požádali Ministerstvo zemědělství ČR o finanční podporu
v projektu „Hradištko – Pikovice, vodovod“.
V případě, že ministerstvo zemědělství naší
žádosti vyhoví a finanční dotaci nám poskytne, dá se předpokládat zahájení prací již v létě
letošního roku. Obec formou úvěru zajistí svoji povinnou finanční spoluúčast. Příspěvky
jednotlivých žadatelů byly stanoveny na výši
20 000 Kč vč. DPH. Tato částka neobsahuje náklady na realizaci vodoměrné šachty, kterou je
každý žadatel povinen zřídit na vlastní náklady. Cena vodného se předpokládá stejná jako
v obci Hradištko, tedy 41 Kč /m3 vč. DPH.

Hlavní projektant Ing. Ivan Fiala informoval občany o technickém řešení připravovaných projektů. Na dotazy ve věci současné
správy a provozování vodovodní sítě v obci
odpovídal za společnost Vodohospodářské
služby Davle pan Jaroslav Zeman a za Obecní
úřad Hradištko pan Miloš Neužil, pan Vladimír Drahoš a paní Iveta Myšková.

Trasy vodovodních a kanalizačních řadů,
včetně umístění ČOV jsou uveřejněny na webových stránkách obce Hradištka. Je zde přiložen i dotazník, na základě něhož získáme
přesnější informace o zájmu o připojení
na jednotlivé sítě. Tento dotazník můžete
zasílat na adresu obce Hradištko, nejpozději
však do konce června 2010.
Rádi bychom touto cestou velice poděkovali
všem, kteří se setkání zúčastnili. Byli jsme
velmi mile překvapeni tak hojnou účastí.
Děkujeme i za vyplněné a doručené dotazníky. O průběhu řízení vás budeme informovat.
Text: Antonín Merta, Miloš Neužil
a Iveta Myšková
Foto: Vojtěch Pavelčík

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
V průběhu měsíce dubna dokončila obec
Hradištko, prostřednictvím firmy Zemní
práce – Neužil, úpravu terénu po provedené demolici bývalé budovy „Ovčína“.

Úpravy zahrnovaly odstranění zbývajících betonových panelů a kameniva. Zhutněné a vyrovnané podloží pak bylo připraveno k pokládce recyklovaného živičného povrchu v tloušťce
20 cm. Přilehlý svah byl po částečném odbagrování oset travním semenem, zpevněn
textilní fólií s mulčovací kůrou a následně
zde byla provedena výsadba kosodřevin. Tento prostor bude prozatím využíván k různým
účelům a příležitostným akcím. Nejbližší
z nich bude umístění pouťových atrakcí při příležitosti oslav 700. výročí obce Hradištko.

Rovněž v prostorách zámecké zahrady (u hasičské zbrojnice) zajistila společnost Zemní
práce – Neužil odvodnění terénu. Položením
drenáže ukončené vsakovací jímkou tak došlo
k odvedení spodní vody, která se shromažďovala přímo uprostřed pozemku a tím komplikovala jakékoliv jeho využívání.
Text: ANTONÍN MERTA, MILOŠ NEUŽIL,
foto: JOVAN KUBÍČEK
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KONEC ČERNÉ SKLÁDKY U STŘELNICE
Skládka u střelnice vznikla jako divoká i přes výstrahu pokuty kolem roku 1980. Později, v letech 1985 – 90 zde byl nejdřív umístěn jeden velký otevřený kontejner, v letech
1995 – 2009 několik menších výklopných kontejnerů. Ty byly pravidelně každý čtvrtek
vyváženy, ale zejména v období od dubna do října svou kapacitou nepostačovaly. Po
odjezdu chatařů z Pikovic byly už v neděli přeplněné a odpad se vršil i všude kolem na
zemi. Pracovní četě obce tak nezbývalo nic jiného, než po odvozu popelářů každý týden
celé prostranství uklízet a do sběrného dvora odvážely 5 – 10 multikár odpadků. Výsledkem toho bylo i velké množství odvátých papírů a igelitů po cestě.

Jednomu z našich spoluobčanů přestalo být
lhostejné, jak vypadá okolí místa, kde žijeme,
a tak velkou měrou bez nároku na jakoukoli odměnu se postaral o úpravu této lokality. Nejprve vyřezal a probral křoviny podél
odbočky ke střelnici, odstranil nebezpečně
nakloněné porosty do cesty, po které osobní vozy přestaly jezdit a raději odbočily

V závěru loňského roku se obecní zastupitelstvo rozhodlo této skládce dále zamezit.
Odvezlo kontejnery a umístilo zde výstrahu zákaz skládky spolu s pokyny, kam lze
odpad uložit. To bylo optimální řešení, ale
k případnému pokračování černé skládky
vybízelo neupravené okolní prostranství, kde
v náletových křovinách (trnky, šípky, černý
bez) zůstalo schováno netušené množství
různorodého odpadu, např. sklenice, slamníky, igelity, plasty.

OPRAVA OHRADNÍ ZDI

Letošní zima zanechala stopy nejenom na komunikacích, ale i na mnoha jiných stavbách. Množství sněhu se bohužel negativně podepsalo i na stavu ohradní zdi přiléhající k budově zámku. Již v minulosti byla zeď ze strany dvora podepřena opěrnými
pilíři. V důsledku vlhkosti se smíšené zdivo, pojené jílovou maltou, pod tvrdou cementovou omítkou rozpadlo a na několika místech došlo k vyvalení a ke zborcení
zdiva. Proto bylo nutné, z důvodu zajištění bezpečnosti, řešit havarijní stav stavby.

Po konzultaci s odbornými pracovníky Národního památkového ústavu (NPÚ) bylo
konstatováno, že jediným řešením je vystavět zeď novou, na nových základech. Průběh
provádění prací byl kontrolován pracovníky
NPÚ a při stavbě se vycházelo ze zadaných
podmínek – použití původního kamene,
zachování charakteru zdi a dodržení struktury zdění na přibarvenou vápennou maltu. Práce prováděla odborná firma, vybraná
na základě výběrového řízení. Výsledkem je
zrekonstruovaná první část ohradní zdi.

Současně byla opravena nesoudržná omítka
na úseku zdi mezi Pivovarským rybníkem
a vstupem do objektu mateřské školy. I tady
musela prováděcí firma dodržet podmínky
Národního památkového ústavu.
V příštích letech bychom chtěli pokračovat v postupné obnově dalších úseků
zdi, vstupní brány k budově zámku a pokusit se zajistit finanční prostředky na rekonstrukci budovy zámku.
Text: ANTONÍN MERTA,
RADKA SVOBODOVÁ

na louku vlevo či vpravo podél hlavní cesty.
V říjnu loňského roku však majitel polí a luk
odbagroval příkopy z důvodu ochrany svého
majetku a tuto variantu průjezdu znemožnil.
Najatá lesní firma z Rakovníka si za likvidaci těchto křovin po velkém smlouvání vyúčtovala 9 000 Kč. Drcení trvalo čtyři dny od
8 do 16 hodin. Práce v ohromném prachu,
hluku a celé tělo popíchané od trnů byla pro
V. Buriánka a jeho tři brigádníky nejnáročnější částí celé akce.
Koncem dubna firma Neužil odbagrovala kořenové baly zlikvidovaných křovin a veškerý
letitý odpad. Deset nákladních vozů umístilo odpad na skládku na Sekance. Taktéž došlo k pročištění propustky kanalizace podél silnice.
Zbývá již jen místo zatravnit a vysázet zde
vhodné dřeviny. Věříme, že se cesta ke střelnici opět stane klidným a čistým místem
zvoucím k procházkám do přilehlých lesů
nebo na vrch Medník. Václavu Buriánkovi
bychom tímto chtěli poděkovat za investici do úpravy této lokality, za jeho obětavou
a nezištnou práci při sekání trávy a křovin
podél silnic i úpravě prostranství, kam byl
umístěn nový pomník na památku vězňů
z koncentračního tábora. Věříme, že bude
inspirací i pro další spoluobčany, kterým není
lhostejné, jak vypadá naše okolí.
Text: ANTONÍN MERTA,
foto: VÁCLAV BURIÁNEK,
LUCIE HAŠKOVÁ
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DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM HLAVNÍCH DNŮ OSLAV
Hlavní dny oslav jsou za dveřmi a vzhledem k tomu, že se dotknou celého centra obce, bude nutné provést
některá dopravní opatření, která, doufejme, nijak závažně neovlivní cesty místních i turistů za svými cíly.
Předpokládáme, že lidé z Hradištka, Brunšova, Pikovic a Rajchardova se oslav aktivně zúčastní a auto nechají
v garáži, takže spíše jde o preventivní upozornění pro případ náhlých nezbytných odjezdů.

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKŮ 2010
Dopravní omezení
Ve dnech 11. – 14. 6. a 18. – 20. 6. bude
uzavřeno parkoviště u restaurace Japeka
(konkrétní čas začátku a konce bude upraven tak, aby uzávěra byla jen po nejnutnější
dobu) a veškeré vedlejší příjezdové komunikace k tomuto místu, kde se dá jak při pouti
tak i při historickém jarmarku předpokládat
větší koncentrace lidí a projíždění aut tímto místem by mohlo být nebezpečné. Navíc
je poměrně snadné tyto komunikace objet
po hlavní silnici na Pikovice.
V oba hlavní dny, tj. sobotu 12. 6. a 19. 6.
bude navíc přes den (cca od 11 hodin) uzavřena hlavní silnice mezi zámečkem a rybníkem. Objízdná trasa povede okolo tiskárny a Pervidla. Výraznějším opatřením, které
omezí řidiče jedoucí ze Štěchovic na Závist
a opačně a také z Ovčiček kolem plemenářů, bude zastavení dopravy mezi rybníkem
a fotbalovým hřištěm v době procházení průvodu mezi 12.30 – 13.00 hodinou
na dobu cca 10 minut. Dopravu bude řídit
policie ČR.

Možnosti parkování
Hlavní parkoviště bude 12. 6.
na louce u rybníku, dále bude
možno využít parkoviště u tělocvičny, dne 19. 6. se bude
parkovat na louce za transformátorem mezi Rajchardovem a Hradištkem, případně u tělocvičny. Parkoviště budou
označena značkami a vymezena páskou.
Text: LADISLAV VONDRÁŠEK

P
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Odjezd
Praha –
Hlavní nádraží

Příjezd
Petrov u Prahy

Jede

Poznámky

5:52
7:08

6:48
8:04

denně
denně

nejede 25. 12. a 1. 1.

8:34

9:27

So, Ne

nejede 31. 12.

9:16

10:09

denně

9:50

10:41

So

10:59

11:49

denně

14:25

15:15

denně

15:34

16:24

Po - Pá

jede od 24. 4. do 25. 9.

15:55

17:10

So, Ne

16:46

17:37

Po - Pá

17:48

18:43

So, Ne

17:52

18:43

Po - Pá

18:48

19:39

Po - Pá

nejede 31. 12.

19:40
21:55 (Vrané n. Vlt.)

20:43
22:11

So, Ne

jede od 27. 3. do 31. 10.
nejede 31. 12.

Odjezd
Petrov u Prahy

Příjezd
Praha
– Hlavní nádraží

Jede

5:04
6:13

5:53
7:01

denně
denně

nejede 25. 12. a 1. 1.
nejede 25. 12. a 1. 1.

7:14

8:06

Po - So

nejede od 26. 12. do 2. 1.

9:12

10:14

So, Ne

9:19

10:11

Po - Pá

12:14

13:07

Po - Pá

12:18

13:09

So, Ne

14:39

15:36

Po - Pá

15:08

16:00

So, Ne

15:43

15:59 (Vrané n. Vlt.)

Po - Pá

16:39

17:31

So, Ne

16:57

17:55

Po - Pá

17:38

18:31

So, Ne

18:07

19:06

Po - Pá

19:11

20:04

So, Ne

20:06

20:58

Po - Pá

20:09

21:01

So, Ne

jede od 27. 3. do 31. 10.

21:05
23:05

21:12 (Vrané n. Vlt.)
23:21 (Vrané n. Vlt.)

So, Ne
Po - Pá

nejede 31. 12.
nejede 31. 12.

nejede 31. 12.

Poznámky

nejede 24. 12.
nejede 24. 12.
nejede 24. 12.

{ doprava }

JÍZDNÍ ŘÁD LODNÍ DOPRAVY
– Pražská paroplavební společnost

Linková plavba z Prahy
pod Slapskou přehradu do Třebenic a zpět

Od 1. května do 12. září
sobota, neděle, svátky
{
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{ sponzoři oslav }

Národní fimový archiv nabízí
 možnost využití českých (československých) filmů a filmových materiálů, zve-

řejněných do 31. 12. 1964, a materiálů soudobé dokumentace, včetně odborné
spolupráce např. při vyhledávání osobností, tematické rešerše atd.
 zvláštní fond českých a zahraničních filmů pro projekce filmových klubů

a občanských sdružení zabývajících se filmem
 možnost dobrovolného depozita existujících nebo nově vytvořených filmových děl, bezplatné uložení rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových materiálů do trvalé archivní péče
 přístup ke sbírkám v rámci školních a výukových projekcí, případně jiné studijní a vědecké činnosti
 odborné konzultace, popř. odborná spolupráce na českých i zahraničních
projektech z oblasti ochrany, zpracování, katalogizace, výzkumu, teorie
a dějin filmu a filmových archiválií
 odborné publikace NFA: souborné katalogy Český hraný film I - V, Filmová
ročenka, měsíčník Filmový přehled, čtvrtletník o teorii, historii a estetice filmu
Iluminace, publikace v edici Knihovna Iluminace a další
 vlastní ediční činnost NFA v oblasti audiovize

ROMAN MALKOVSKÝ

autodoprava Ford – Tranzit
s klimatizovanou nástavbou

Firma Bosák bus, spol s r. o. začala podnikat v autobusové
dopravě 1. července 2006 po vyčlenění divize autobusů
ze skupiny Bosák, spol. s r. o.
Tato společnost podniká v autobusové dopravě v okolí
Březnice, Příbrami, Dobříše, Nového Knína, Mníšku pod Brdy,
Štěchovic až po hlavní město Prahu.
Dále provozuje tři dálkové linky , Praha – Milevsko,
Praha – Sušice a Praha – Český Krumlov.
Pro cestovní kanceláře a organizované skupiny zajišťuje
zájezdovou dopravu vnitrostátní i mezinárodní.
Sídlo firmy je v Dobříši ulice Příbramská 964.
V lednu 2007 byl prodán stoprocentní podíl firmě ARRIVA holding Česká republika s.r.o., tím se stala firma Bosák bus členem
přední Evropské skupiny ARRIVA., která provozuje asi 14 tisíc
autobusů, 400 vlaků a zaměstnává 35 tisíc zaměstnanců.
Nyní v roce 2009, disponujeme 52 autobusy, zaměstnáváme
69 pracovníků, a předpokládaný roční obrat firmy je 80 mil. Kč.
Autobusový park se skládá z vozidel značek Irisbus, Karosa, Volvo,
Bova a Iveco ve stáří a výbavě podle přání zákazníků.
Na zahraniční přepravy používáme vozy s maximálním stářím
do 5 let. V linkové dopravě obsluhujeme 21 linek.
Technická způsobilost vozidel a odborná i zdravotní způsobilost
řidičů jsou samozřejmostí. Všechna vozidla máme vybavena mobilními telefony pro účel spojení s non-stop dispečinkem
i vlastním opravářským servisem.
Příjemný den Vám přeje kolektiv firmy Bosák bus.
Adresa
BOSÁK BUS,spol. s r. o.
Příbramská 964
263 01 Dobříš
Česká republika

Autobusová doprava
tel.: +420 318 521 020
fax: +420 318 522 476

e-mail: sladky@bosakbus.cz

Sponzor stavby pomníku:

K-SERVIS PRAHA, a.s.

velkoobchod sušených plodů a potravin
K-SERVIS PRAHA, a.s. je společnost, která si našla své pevné
místo na světovém trhu v oblasti obchodu se sušeným ovocem a ořechy. S trochou nadsázky lze říci, že kromě oblastí
Arktidy a Antarktidy jsou naši obchodní partneři zastoupeni
na všech kontinentech celého světa.

Naše společnost začala na trhu působit v roce 1993. Na počátku byla obchodní strategie firmy založena na zásobování drobných cukrářských výroben
a pekáren suchými plody a pekárenskými polotovary. Postupným vývojem
a rozšiřováním firmy se měnila i její obchodní strategie. Společnost našla své
dodavatele v silných zahraničních partnerech. Jejími odběrateli se stali největší balírny v ČR a následně se firma transformovala na akciovou společnost.
V polovině roku 2001 se nám naskytla příležitost významně rozšířit aktivity.
Společnost Walmark se totiž rozhodla prodat svou zemědělskou divizi, a ta se
tak ve druhé polovině roku 2001 stala součástí společnosti K-SERVIS PRAHA,
a.s. S tímto připojením se rozrostlo nejen portfolio společnosti, ale i okruh
zákazníků, mezi které nyní patří největší pekárenské provozy v České republice.
Na počátku roku 2004 vedení společnosti rozhodlo o aktivním vstupu na český
trh s baleným zbožím. Doposud pasivní přístup v podobě dodávek volných
surovin do balíren se změnil v přímé jednání s obchodními řetězci. Cílem nebyl masivní, agresivní a bezhlavý vstup do všech řetězců, ale jednalo se spíše
o nalezení kvalitní a dlouhodobě perspektivní spolupráce se skutečně korektními partnery, což se nám postupem času podařilo se společnostmi Makro ČR,
Metro SR, Ahold, Globus, Lidl a Kaufland.
Mezi naše komodity patří mandle, pistácie, lískové ořechy, kešu, vlašské ořechy, para, podzemnice, macadamy, ananas, papaya, jahody, rozinky, švestky,
meruňky, banán, datle, kokos, brusinky, goji, mák, kmín, len, slunečnice, sezam,
dýně.
Josef Kmoch a Tomáš Pipota

Bisport spol. s r.o.

Ing. Fr. Janečka 511
257 41 Týnec nad Sázavou
telefon: 317 701 460, 317 701 704, 317 701 907, 317 701 908
mobil: 777 335 618, info@bisport.cz, objednavka@bisport.cz

OTEVÍRACÍ DOBA Po – Ne: 9 – 20 hod.
ČEZ provozuje všechny své elektrárny
s maximálními ohledy na životní prostředí.
Od svého vzniku vynaložil na ekologické
programy 50 miliard korun, což je nejvíce
ze všech podniků v ČR.
Energetické zdroje ČEZ všech druhů splňují
nejpřísnější ekologické standardy v EU.

Skupina ČEZ je též v ČR největším výrobcem
elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Rumpold poskytuje komplexní služby v oblasti
nakládání s odpady jak pro města a obce,
tak i pro průmyslové podniky a živnostníky.
 Společnost klade důraz na materiálové i energetické využití odpadů. Provozuje zařízení na třídění a úpravu odpadů, zpracovávání
druhotných surovin, biodegradační plochy, kompostárny, solidifikační jednotku a závod na výrobu tuhých alternativních paliv.
Speciální nabídkou společnosti je recyklace elektrošrotu včetně
znovuzhodnocení skla televizních obrazovek
a recyklace chladicích zařízení s obsahem freonů.
Nevyužité odpady jsou odstraňovány na vlastních skládkách typu
S-IO, S-OO, S-NO a ve spalovně nebezpečných odpadů.
Zajišťujeme projekty a realizace sanací starých ekologických zátěží.
Nedílnou součástí jsou služby zákazníkům v oblasti údržby komunikací, veřejné zeleně a čištění měst a obcí.
Ve všech oblastech ochrany životního prostředí jsou realizovány takové postupy, které plně odpovídají legislativě ČR a EU. RUMPOLD
je držitelem certifikátů ISO 9001 a 14001.
Firma se řídí politikou jakosti a EMS.

od 1. června do 3. července
pondělí, středa 14 – 17 hodin
čtvrtek 17 – 19 hodin

Otevřeno

Otevřeno

VÝSTAVA HRADIŠTKO 1310 – 2010 na zámku v 2. patře

Mimořádná otevírací doba v sobotu 12. a 19. června: 10 – 11.30, 14 – 18 hodin

Sobota 5. června
MYSLIVECKÝ DEN
aneb Poznáváme přírodu
od 14 hodin u myslivecké chaty
(na konci rovinky od pošty směrem na Ovčičky)

Program pro děti i dospělé,
občerstvení, hudba, tombola

Sobota 12. června
HASIČSKÝ DEN
od 9 hodin hasičské závody
na fotbalovém hřišti

od 19 hodin
zábava pod hvězdami

s kapelou MORAVANKA
v zámecké zahradě

po celý víkend pouťové atrakce na návsi

Sobota 19. června

HLAVNÍ DEN OSLAV
12.00  sraz u zámku  12.00
12.15  slavnostní průvod obcí od zámku  12.15
13.00  uvítací projev starosty obce na hřišti  13.00
13.15  kulturní program na hřišti – uvádí T. Töpfer  13.15
16.00  rytířské vystoupení v zahradě zámku  16.00
19.00  koncert na hřišti skupin CRAZY LADY a KEKS  19.00

Po celý den historické tržiště v areálu ovčína,
koně v zámecké zahradě, občerstvení

