{ editorial }

{ Z jednání Zo }

ZASTuPiTeLSTvO JedNALO

18. dubna 2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce
Hradištko č. 2/2011.
 Výsledek výběrového řízení k získání finančního úvěru k zajištění spolufinancování projektu
„Hradištko – Pikovice, vodovod.
 Uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 8 500 000 Kč
se splatností 8 let na financování projektu „Hradištko – Pikovice, vodovod“ s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy obce.


Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
v novém čísle Zpravodaje
se dočtete to nejdůležitější,
co se na Hradištku událo
v uplynulých letních
měsících. Dozvíte se, na čem
pracují naši zastupitelé,
jak zahájili nový školní rok
ve škole a školce,
o hasičských zásazích
i o natáčení celovečerního
filmu v Pikovicích.
Tematicky jsme se zaměřili
na Šlemín, a to z toho
důvodu, že je to odlehlý
kout naší obce se zajímavou
historií, která je málokomu
z nás známá. Velké
poděkování patří všem
šlemínským občanům, kteří
s námi na jednotlivých
článcích spolupracovali.
Vášnivé diskuse vzbudila
i anketa o dodržování
nedělního klidu, která
proběhla začátkem léta
v Pikovicích. Se svými
názory na danou
problematiku, zda aspoň
jeden den v týdnu nechat
odpočívat sekačky,
křovinořezy a cirkulárky,
se ozvala řada občanů
i z dalších částí obce.
občané jsou rozdělení
na dva tábory a žádné
obecní nařízení tento
spor zřejmě nevyřeší.
Snažme se proto být k sobě
ohleduplní a respektujme
potřeby druhých. Slušnost
a porozumění jsou nad
všechny vyhlášky.
LucIe HaŠKoVá

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci starosty obce pana Antonína Merty
o kontrole zápisu a usnesení č. 1/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 3.
2011.
 Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje
za úplatu, jednorázovou úhradu v celkové výši
960 Kč včetně DPH. Pozemky se nachází v místní části obce Hradištko, Velká podkova.


SOuTěŽ

ZNÁTe dOBŘe HrAdiŠTkO?

Odhalte, ve které části Hradištka byl pořízen tento snímek. Správnou odpověď nám napište na
redakce@hradistko.cz nebo písemně na adresu Obecní úřad Hradištko, redakce Zpravodaje,
Zámek 1, 252 09 Hradištko, a to
nejpozději do

30. října 2011.

Nezapomeňte připsat své jméno
a kontakt. Výherce obdrží knihu
Mezi Vltavou a Sázavou (viz na str.
12). Vylosovanou výherkyní z minulého čísla se stala paní Jiřina
Pešková.
Stále nám také můžete posílat své
fotografie na titulní stranu příštího
Zpravodaje.
Téma:

ZIMA
NA HRADIŠTKU.
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{ Z jednání zo }

Zastupitelstvo jednalo 27. června 2011
ČÁST A
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 2/2011.
 Prodej pozemku parc. č. st. 793, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 73/44 o výměře 654 m2, zahrada ve vlastnictví obce Hradištko za cenu
1 000,-Kč/m2, tj. celkem 705 000 Kč. Předmětný pozemek se nachází v místní části
obce Vojtěška pod stávajícím rekreačním
objektem ev. 772 ve vlastnictví pana Vladimíra Hejduka a pozemek parc. č. 73/44
k němu tvoří plochu užívanou jako zahrada. Prodejem těchto pozemků do vlastnictví fyzické osoby bude vlastnicky zcelena
tato část území.
 Výkup pozemku parc. č. 90/5 KN, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1 085 m2 za částku 50 Kč à 1 m2, tj. celkem
54 250 Kč. Předmětný pozemek se nachází
v místní části obce Brunšov a je po něm
vedena přístupová komunikace.
 Výkup části pozemku parc. č. 813/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
301 m2 za částku 50 Kč à 1 m2, tj. celkem
15 050 Kč. Předmětný pozemek se nachází
v místní části obce Brunšov a je po něm
vedena místní komunikace.
 Záměr výkupu části pozemku parc. č.
651/34 KN, ostatní plocha, ostatní komunikace za částku 50 Kč à 1 m2. Předmětný
pozemek se nachází v místní části obce
Pikovice a důvodem výkupu je zlepšení
průjezdnosti v ulicích Okružní a Krátká
a vytvoření odpovídajícího přístupu z veřejné komunikace k pozemkům parc. č.
657/4, 657/6, 657/8 a 657/9.
 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 540/8, parc.
č. 542/2 a 547/1 PK ve vlastnictví obce.
V souladu s ust. § 25 odst. 5 zákona č.
458/2000 Sb., O podmínkách podnikání
a výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), byla společností ČEZ
Distribuce, a.s. předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000148/7
pro účely zřizování a provozování zařízení
distribuční soustavy. Právo odpovídající
věcnému břemeni se zřizuje za úplatu. Finanční náhrada činí částku ve výši 6 000 Kč
bez DPH.
 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 389/23 ve vlastnictví obce pro účely zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy. V souladu s ust. § 50a) §
151n) až 151p) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a ust. § 25 odst. 5 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), byla předložena společnos
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tí ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva o uzavření
budoucí smlouvy č. IV-12-6012400/02
o zřízení věcného břemene na pozemku
ve vlastnictví obce dotčeným stavbou. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za úplatu, jednorázová úhrada ve výši
1 500 Kč. Pozemek se nachází v místní části
obce Hradištko.
 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 833 ve vlastnictví obce pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy. V souladu s ust. § 50a) § 151n) až
151p) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a ust. § 25 odst. 5 zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a výkonu
státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický
zákon), byla společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-601652 o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví
obce dotčeným stavbou. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za úplatu,
jednorázová úhrada ve výši 248 Kč.
 Jmenování konkurzní komise pro posuzování uchazečů do funkce ředitele/
ky Mateřské školy Hradištko ve složení:
Mgr. Hana Hradilová – předsedkyně komise, Věra Kaduchová – tajemnice komise,
Ivana Nožičková, Mgr. Marie Zothová, Miroslava Šmejkalová, Ing. Václav Buriánek
– členové komise.
 Smlouvu na zpracování projektové dokumentace „Přístavba Základní školy Hradištko“ včetně projednání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 Dodatek ke Smlouvě o dílo na provozování
veřejného vodovodu v obci Hradištko.
Provedení výběrového řízení Ing. Jaroslavem Benadou na zhotovitele vodovodních přípojek v obci Hradištko – lokalita
Na Hradcích.
 Zvýšení cen za uložení inertního materiálu
a stavebního odpadu na skládce Sekanka
s platností od 1. července 2011.
 Zpracování žádosti o finanční podporu
na projekt „Sběrný dvůr Hradištko“ a organizaci zadávacího řízení.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:




Informaci starosty obce pana Antonína Merty o kontrole zápisu a usnesení č.
2/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva
obce ze dne 18. 4. 2011.
Odložení projednání Obecně závazné vyhlášky obce Hradištko č. 1/2011 o dodržování veřejného pořádku, opatření k jeho
zabezpečení a čistotě v k. ú. Hradištko
pod Medníkem. K odkladu schválení na
příští veřejné zasedání došlo z důvodu
prověření právního výkladu některých
částí textu.

ČÁST B
o změně č. 4 územního plánu sídelního
plánu sídelního útvaru Hradištko
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
Důvodovou zprávu o projednání a vyhodnocení návrhu změny č. 4 územního plánu
sídelního útvaru (dále též ÚPSÚ) Hradištko.

Zastupitelstvo obce ověřilo:
Na základě kapitol 2,3 a 5 textové části odůvodnění ÚPO soulad s ustanoveními § 54
odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná
dokumentace není v rozporu:
s Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou vládou ČR č. 929 dne 20. 7. 2009,
s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem – do doby vydání Zásad územního
rozvoje se za nadřazenou územně plánovací dokumentaci považuje podle ustanovení
§ 187 odst. 7 stavebního zákona upravená
verze Územního plánu velkého územního
celku Pražského regionu (ÚP VÚC Pražského regionu),
s výsledkem řešení rozporů,
se stanovisky dotčených orgánů,
se stanoviskem krajského úřadu.

Zastupitelstvo obce rozhodlo
o vydání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hradištko (zhotovitel, projektantka Ing. Arch. Hana Vokrouhlecká,
autorizovaný architekt ČKA 00768) formou
opatření obecné povahy (dále též „OOP“).
Zastupitelstvo obce Hradištko, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), za použití § 43 odst. 4,
§ 171 a následujícího zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 84 odst. 2 písm. y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění vydává změnu č. 4 územního plánu sídelního
útvaru Hradištko).

Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce:




Zajistit po nabytí účinnosti změny č. 4
ÚPSÚ povinnosti vyplývající z ust. § 165
stavebního zákona a z § 14 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací
činnosti,.
Zaslat registrační list Krajskému úřadu
Středočeského kraje.
Text: Milan Vála

{ aktuálně }

Novinky v odběru vody

Jak si již většina místních všimla, v Pikovicích se chýlí výstavba I. etapy vodovodní sítě
ke svému konci. V první polovině září začala realizace samotných vodovodních přípojek
k jednotlivým objektům, jejichž majitelé byli obesláni výzvou k připojení.

Jedná se o ulice Dlážděná, Pod Medníkem, Nádražní, Pod Habernou, Zelená, Pod Holákem,
Pobřežní, Na Výsluní, Lomená a U Zvoničky.
Poté přijdou na řadu ulice Okružní, Krátká,
Dolní Průhon, Horní, Na Skalkách a část ulice
Na Průhoně. V letošním roce budou vyhotoveny všechny přihlášené vodovodní přípojky
na těchto řadech. Věříme, že firma Zepris,
s.r.o, která je na základě výsledku výběrového řízení zhotovitelem výstavby vodovodních
řadů i vodovodních přípojek, zajistí plynulý
průběh stavby tak, jako tomu bylo doposud.
Na Vás, zájemcích o připojení, nyní závisí
pouze jedna povinnost, a sice určení místa pro
vodoměrnou šachtu a její následná příprava.
Pokud si v něčem nebudete jisti, neváhejte
nás kontaktovat, rádi Vám zodpovíme všechny dotazy a společně najdeme nejlepší řešení.

Informace

pro odběratele vody
z veřejného vodovodu
Rádi bychom Vás ještě informovali o zavedeném systému plateb za odebranou vodu.
K dnešnímu dni je stále aktuální cena za 1 m3

vody 42 Kč vč. DPH. Objekty s roční spotřebou
vody více než 40m3 jsou zahrnuty do systému
zálohových faktur v následujících termínech:
1. zálohová faktura – září. 2. zálohová faktura
– prosinec, 3. zálohová faktura – březen, 4. faktura (vyúčtování) – červen/červenec. Ostatní
objekty jsou fakturovány jednou ročně, vždy
k září/říjnu daného roku. Vlastní odečet je
možné nahlásit na tel. č. 721 486 171 formou
SMS ve tvaru: např. H152_561m3, (kde H –
znamená Hradištko, B-Brunšov, R-Rajchardov, č.objektu_počet m3)., případně na tel.:
257 770 729 nebo e-mailem: odecetvody@
email.cz.

Oprava komunikací
Abychom dodrželi podmínku Správy a údržby silnic Kladno, musíme ještě stihnout
opravit porušený povrch komunikací v jejich správě, a to nejpozději do doby zimní
údržby, která začíná 1. listopadu. Jedná se
o ulice Dlážděná, Pod Medníkem a Nádražní.
V těchto ulicích budou vodovodní přípojky
realizovány přednostně.

Čísla hydrantů
1, 4, 7, 10, 13, 16
2, 5, 8, 11, 14, 17
3, 6, 9, 12, 15, 18

17. ledna 2012
14. února 2012
13. března 2012

Termíny odkalení
17. dubna 2012
17. července 2012
15. května 2012
16. srpna 2011
19. června 2012
13. září 2011

18. října 2011
15. listopadu 2011
13. prosince 2011
Termíny odkalení

Dále bychom Vás rádi informovali
o termínech odkalení koncových
větví veřejného vodovodu v jednotlivých částech obce – viz mapa
a tabulkový přehled. V důsledku
těchto prací mohou uživatelé vodovodních přípojek zaznamenávat pokles tlaku ve vodovodním
potrubí. Nemělo by se však jednat
o dlouhodobý stav.

Co plánujeme
v příštím roce
Rádi bychom zajistili finance na dokončení vodovodních řadů v obci
Pikovice, na které se v letošním roce
nedostalo. Dále připravujeme ke stavebnímu povolení dva projekty:
„Vodovodní řad – Velká Podkova“
a „Vodovodní řad Šlemín – K Mandátu“.
Text: Iveta Myšková
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{ aktuálně }

Z ČINNOSTI KOMISE PRO ROZVOJ OBCE

Na uplynulých zasedáních zastupitelstva byla schválena IV. změna územního plánu
a pasport místních komunikací. Kromě tohoto tématu pojednává ve svém článku předseda Komise pro rozvoj obce ještě o dalším postupu na projektu přístavby školy.
Územní plán

Na veřejném zasedání 27. června byla schválena a tak uvedena v platnost IV. změna
územního plánu sídelního útvaru obce Hradištko. Myslím, že je nutno podotknout, že
na současném zastupitelstvu a komisi pro
rozvoj obce zůstalo již pouze veřejné projednání změny a schválení na veřejném zasedání.
Jinak veškerou práci a problémy vyřešilo již
předešlé zastupitelstvo a hlavně předchozí komise pod vedením Ing. Ladislava Vondráška.

oprav a údržby. Je také jedním z podkladů
pro tvorbu územních plánů. Na základě pasportu se pracuje i na pojmenování místních
komunikací v obci. Věříme, že pojmenování
ulic usnadní orientaci v obci hlavně pro návštěvy, doručovací a poštovní služby atd.

Přístavba základní školy

V současné době se pracuje na projektové dokumentaci a vyřizování územního a stavebního povolení přístavby naší základní školy.
Záměrem obce je, aby přístavba začala sloužit
žákům již pro školní rok 2011/2012. Uděláme vše pro to, aby se to stihlo, a doufáme,
že nevzniknou žádné komplikace a podaří se
úspěšně vyřešit také finanční otázku.
Text: Tomáš Hoznourek

Pasport místních komunikací
Dne 21. března byl schválen a uveden v platnost pasport místních komunikací v obci
Hradištko. Je to ucelený dokument, který
slouží jako podklad pro různá stavební řízení, povolování zvláštního užívání komunikací, majetkoprávní vypořádání, plánování

CYKLOTRASA

Počátkem léta se podařilo realizovat
z obecního rozpočtu vyznačení cyklotrasy ve spolupráci s jihočeskou firmou
SOMARO s.r.o. Usnadní se tak orientace
cyklistů projíždějících naší obcí. K úplnému dokončení však ještě chybí instalace nejnovější mapy obce s vyznačenou
trasou a schváleným pojmenováním ulic
na zabudované dřevěné informační tabule (Pikovice, Brunšov, Sekanka a u zámku,
kde se stávající mapa aktualizuje). Malým
dluhem je i vyřezání obou vyhlídek na Sekance od náletové vegetace.
Text: za realizační skupinu Pavel Pešek,
foto: Lucie Hašková

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V letních měsících probíhalo číslování sloupů s osazenými svítidly. Čísla jsou tak buď
černá na žlutém podkladu u parkových sloupů, nebo pouze černá na sloupech železobetonových. Usnadní se tak orientace ve světelné soustavě jak pro provozovatele, tak
i obyvatele.

Případnou poruchu je možné nahlásit osobně, telefonicky nebo e-mailem na Obecní úřad
Hradištko buď panu Válovi (tel. 257 740 580; údržba@hradistko.cz) nebo paní Kaduchové
(tel. 257 740 442; evidence@hradistko.cz). Následně bude porucha hlášena přes 24hodinový
dispečink firmě zabezpečující provoz a údržbu naší soustavy veřejného osvětlení.
Plánované rozšíření veřejného osvětlení je v projekční fázi před dokončením a podáním
na stavební úřad. Následovat bude schvalovací proces a vydání stavebního povolení pro
všechny plánované úseky. Dle uzavřené smlouvy na rozšíření VO bude stavba realizována
v termínu do tří měsíců od vydání stavebního povolení.
Poznámka: Pokud by stavební povolení bylo vydáno v zimních měsících, lze stavbu realizovat
pouze za příznivých klimatických podmínek (teplotní limit nad +5°C pro pokládku kabelů
daný českou státní normou).
Text: Pavel Pešek, foto: Lucie Hašková

Změna ordinačních hodin MUDr. GAVLASE
Pondělí

ordinace jen v Davli

Úterý

7.30 – 11.30

Středa

ordinace jen v Davli

Čtvrtek

14.00 – 18.00

Pátek

ordinace jen v Davli
Změna platí od 5. září 2011 do odvolání.
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AUTOBUSOVÉ ŠACHY

Jak jste se již možná dozvěděli ze sdělovacích prostředků, krajský úřad Středočeského kraje se rozhodl jednostranně vypovědět smlouvy dopravcům v celém kraji k 31. 5.
2012. Ačkoli obce jsou smluvními partnery v tomto vztahu a na dopravu také přispívají
(naše obec v roce 2011 částkou 180 000 Kč) nebyly o záměru informovány.

Tuto skutečnost jsme se dozvěděli, až když
byly výpovědi podány, a zároveň jsme byli
opakovaně vyzváni, abychom se k nim připojili. Tak jako většina středočeských obcí
považujeme tento krok za unáhlený a k výpovědím jsme se nepřipojili. Záměrem kraje (zdůvodněným finančními úsporami) je
vypsat výběrová řízení na nové dopravce.
Zatím však nikdo z odpovědných nepodal
odpověď na otázku, zda se bude vypisovat
výběrové řízení na jednoho dopravce pro
celý kraj, po okresech, regionech či dokonce

linkách. Bohužel koncepce nového (lepšího)
uspořádání dopravy neexistuje a prý v této
době vzniká. Nikdo tak dosud neřešil návaznost na pražskou MHD ani zapojení vlaků,
provázanost mezi okresy atd. Navíc podle

informací zveřejněných ve věstníku EU (kde
musí záměr vypsaný VŘ viset 12 měsíců) je
zadavatelem výběrového řízeni pouze kraj
a obce zde opět jsou vynechány.
Protože nesouhlasíme s tím, aby se o zásadních otázkách, které se obce dotýkají, jednalo
bez naší účasti, připojili se někteří zastupitelé
k veřejné výzvě poslanců TOP 09 a STANu
požadující zpětvzetí výpovědí, nebo jejich
prodloužení do té doby, než bude vypracována kvalitní koncepce dopravy v kraji.
Text: Hana Hradilová

AUTOBUSEM NOVĚ – TEDY POSTARU

V dubnu letošního roku byly na linkách 338 a 390 zavedeny velkokapacitní kloubové
autobusy. Okamžitě se objevily „zaručené informace“ o tom, kdo byl tím, kdo to tak
chtěl a kdo o to požádal. Nebyla to ani obec, ani nikdo z občanů. Jako obvykle je situace
mnohem jednodušší, než rychle se šířící „zaručené pravdy“.

Kdo jezdíte ranními spoji, můžete potvrdit, že některé z nich byly tak vytížené, že v Davli
se do autobusu doslova „vecpali“ jen ti nejodvážnější a v Měchenicích už nezbylo místo ani
na ty nejštíhlejší z cestujících. A to v době, kdy kraj seškrtal mnoho spojů a posílení o další
nebylo finančně možné. Jediným řešením bylo proto nasazení autobusů, které pojmou více
cestujících (i když pouze ke stání). Aby se takový autobus co nejčastěji pohyboval v nejvytíženějších částech trasy – tedy mezi Prahou a Štěchovicemi, vynutilo si to přestupy ve Štěchovicích. Z provozních důvodů se tak stalo, že u některých spojů se přestupovalo i z „krátkého“
autobusu do „krátkého“.
Cestujícími byla tato novinka přijata velmi záporně, a proto jsme vyvolali jednání se všemi zúčastněnými stranami. Výsledkem několika velmi věcných a pracovních jednání (obec Hradištko,
obec Štěchovice, Ropid, Bosák bus, odb. dopr. MěÚ Černošice, SÚS a Dopravní inspektorát)
je kompromis: Velkokapacitní autobusy zůstávají, přestupy jsou však zrušeny. Je to sice řešení
kompromisní a vzhledem k situaci s veřejnou dopravou v celém kraji pouze na omezenou dobu
(viz článek „Autobusové šachy“). Jak to bude vypadat s autobusy po 31. 5. 2012 v tuto chvíli
skutečně nikdo netuší.
Text: Hana Hradilová; foto: Lucie Hašková

ODBĚR NOVINEK Z WEBOVÝCH STRÁNEK
Obec Hradištko na svých webových stránkách přidala dvě služby, které umožňují získat
rychleji aktuální informace. Jednou z možností je tzv. RSS kanál a druhou možností je
navázání na předchozí mailing, kdy jsou registrovaní uživatelé informováni o každé aktualitě prostřednictvím e-mailu (nyní je registrováno cca 300 e-mailových adres).

 zavedení tzv. RSS kanálu.
Na svém webovém prohlížeči si
můžete číst novinky a nerozptylujete se jinými informacemi. Jak
to funguje? Na stránce http://
www.hradistko.cz/rss.php se
podíváte, jak to vypadá v reálu.
Pokud se rozhodnete k odběru,
kliknete na „Přihlásit k odběru
tohoto kanálu“. Otevře se okno
„Odebírat tento informační kanál“, kde kliknete na „Přihlásit se
k odběru“. A je hotovo. Číst RSS
můžete přes čtečku RSS, aniž
byste chodili na web Hradištka.
Nejvíc uživatelů navštěvuje web
Hradištka přes prohlížeč Internet
Explorer, tak pro ně je nejjednodušší čtečkou
právě on. Postup: vlevo vedle záložek klikněte na tlačítko „Oblíbené položky“. Objeví se
tři záložky – klikněte na „Informační kanály“
a nabídne se možnost OBEC HRADIŠTKO,
na kterou kliknete.

Pokud budete chtít RSS zrušit, kliknete pravým tlačítkem myši na OBEC HRADIŠTKO
a zvolíte „Odstranit“. RSS se už nebude načítat.
 zavedení automatického zasílání titulků
aktualit do vašeho e-mailu.

Jak to funguje? Na stránce http://www.hradistko.cz/addmail.php?akce=odbernovinek se můžete k odběru přihlásit i z odběru
odhlásit.
K odběru se přihlásíte tak, že vyplníte svoji e-mailovou adresu do prvního
políčka nadepsaného „Pro zasílání….“
a kliknete na „Uložit“. To je vše. Kdykoliv bude na web vložena aktualita,
systém vám okamžitě odešle titulek
s výstižným popisem, o co se jedná
(např. Hradištská letní pouť – odpolední a večerní program, Změna ordinačních hodin MUDr. Gavlase, Oznámení
o přerušení dodávek elektřiny, atp.)
Když vás bude tato informace zajímat,
kliknete na titulek a přečtete si z webu
obsah. Když vás tato informace nezajímá, e-mail vymažete.
Odběr titulků zrušíte na stejné stránce,
kde do druhého políčka nadepsaného
„Pro zrušení…“ vložíte svoji e-mailovou
adresu a kliknete na „Zrušit“. A je hotovo,
e-maily vám přestanou chodit.
Tomáš Křivánek (webmaster)
a Tomáš Pipota (zastupitel)
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ŠLemÍN

– ZAPOmeNuTÝ kOuT NAŠÍ OBce

Téma nového Zpravodaje se zrodilo nenápadně. Přestože jsme v minulém čísle předeslali téma o životě seniorů, vzbudila větší zájem čtenářů jedna malinká fotka dvou
starých chalup ve fotosoutěži. kde byl snímek pořízen, poznali hlavně ti, kteří tam žijí,
čímž se potvrdilo, že jde o místo pro mnohé obyvatele Hradištka neznámé. Proto jsme
na tento odlehlý kout Hradištka zaměřili naši pozornost.

Když jsme v minulém čísle vyhlásili soutěž
„Znáte dobře Hradištko“ a otiskli fotografii
Šlemína, řada čtenářů žila v domnění, že
jde o historickou fotografii. Snímek však byl
současný, jen vyfocené chalupy připomínaly
dobu dávno minulou.

Velmi nás potěšilo, když soutěžící ke své odpovědi, kde byl snímek pořízen, často připojili i své vzpomínky na toto místo. Několik
z nich jmenovalo holiče Karla, jiní si vybavili
koupání v řece, paní K. upozornila na lípu,
kterou zasadil její dědeček, když se narodila.

Ukázalo se, že řada z nich má na toto místo
krásné vzpomínky a „objevení“ tohoto koutu naší redakcí je velmi potěšilo. Náznaky
těchto mikropříběhů byly prvotním impulsem pro to, dozvědět se o životě v této části
obce více.
Velké poděkování patří všem šlemínským
občanům, kteří se s námi ochotně podělili
o své vzpomínky a pomohli nám tak sestavit
zajímavé střípky z minulého i současného
života ve Šlemíně.

Z OBecNÍ krONiky

Po delší době jsme zalistovali v obecní kronice, abychom zjistili, co se v ní píše o osadě
Šlemín a samotě mandát. Není toho mnoho, spíše charakteristika místa, než záznamy
událostí. Ale i to, čím se toto místo vyznačovalo před devadesáti lety, není bez zajímavosti.

„Pod Sekankou směrem jižním na břehu Vltavy
stojí samota (dnes hostinec) Mandát. Pojmenování toto dle zdejšího lidového podání vzniklo
za dob Jana Žižky, slavné paměti, který na pochodu údolím vltavským zde se stavil a dal pak
rozkaz (mandát) ku dalšímu tažení. To podporuje i název protilehlého vrchu Žižkov.“
„Při vyústění potoka Šlemínu na břehu Vltavy
leží samota (dnes skoro osada) Šlemín, část to
osady Hradištka, pamětihodná svým průmyslem hrnčířským již v dobách starých.“
„Dle zaměstnání možno obyvatelstvo našich
osad rozděliti na zemědělce, dělníky, řemeslníky, živnostníky a s pevným platem. Z obyvatelstva Brunšova mnozí nalézají obživy na řece
Vltavě jako plavci, zřízence paroplavby a p. Ze
živností mimo obvyklých v našich vesnicích,

archiv P. Pazdery

{

6

}

je to hrnčířství, které kvetlo na Brunšově
a ve Šlemíně. Poslední dobou, stále rostoucím
používáním plechového nádobí, tato starobylá
živnost upadá.“ Tuto tradici udržoval rod Pokorných, který až do druhé světové války vedl
hrnčírnu, kde se vyráběla užitková keramika,
např. džbány a hrnce.
„V lednu roku 1932 povolen veřejný přívoz
ve Šlemíně J. Pokornému. Je výhodný při použití autobusu k jízdě do Prahy.“
Za zaznamenání určitě stojí ještě rok 1940,
kdy byl Šlemín postižen dřenicí. Ledy zničili dům Pazderových a budovu restaurace
U Marků. Oba domy musely být zbourány.
Rodina Pazderova se přestěhovala na Rajchardov, Markovi si postavili novou restauraci na Hradištku pod zdravotním střediskem.

archiv PVL

archiv V. Pavelčíka

{ TÉma: Šlemín }

SLAVNÍ ŠLEMÍNŠTÍ CHATAŘI
Šlemín každé léto ožíval přílivem rekreantů, kteří přijeli parníkem na Mandát a po občerstvení v jedné z místních restaurací se vydali do svých chat, trampských srubů nebo
víkendových vil. Šlemínští pamětníci vzpomínají několik slavných osobností, které čas
volna trávili právě v této osadě na břehu Vltavy.

Terezie Brzková (1875 – 1966)
Herečka známá hlavně z pozdějších rolí
pohádkových stařenek a babiček (Babička,
Pyšná princezna, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Byl jednou jeden král) pocházela z divadelnického rodu. Její nejslavnější
rolí byla titulní role ve filmu Babička z roku
1940. Významné herečky byly i její sestry
Hana Vojtová a Otýlie Beníšková. Na Šlemín
jezdila do vilky s věží („Hrádku“), kterou si

v roce 1935 nechali postavit manželé Grünerovi, majitelé vyhlášeného cukrářství na Vinohradské třídě.

Josef Musil (nar. 1932)
Šestnáct let byl členem volejbalové reprezentace, s níž vybojoval stříbrnou medaili
na OH v Tokiu a bronz na OH v Mexiku.
Je mistrem světa z roku 1966 a členem síně
slávy Českého volejbalového svazu. V roce

2001 byl vyhlášen nejlepším českým volejbalistou století a ve stejné anketě Mezinárodní
volejbalové federace se umístil mezi nejlepšími osmi hráči světa. Před dvěma lety mu
byla prezidentem Klausem udělena Medaile
Za zásluhy. Na Šlemíně trénoval začínající
volejbalisty Baštářovy, Pokorných a Novotných, kteří dodnes vzpomínají, co všechno
s míčem dokázal.

Slavní reprezentanti
v kanoistice
Kanoistický oddíl Elektrických podniků
města Prahy, zvaný „SKEP“, byl založen
v roce 1927. O deset let později klub zakoupil
pozemek na Šlemíně, kde si postavil slavnou
vodáckou základnu. Tady trénovali stříbrní
medailisté Havel a Pecka z OH 1948 v Londýně, stříbrní medailisté Klíma a Lomecký
z MS 1948, mistři světa ve vodním slalomu
z roku 1951 – Nič, Váně, Pecka, Čihák a Šulc,
dlouholetý reprezentant Jiří Purchart nebo
mistři světa v soutěži družstev ve slalomu
z roku 1953 Havlová a Nič a z roku 1955
Havlová a Pecka.

Jan Bušek
Fotbalista pražské Sparty hrál ve Šlemíně
od čtyř let a už tehdy na něm bylo vidět, že
má velký talent. Fotbal hrál i jeho otec a bratr. Osudným se mu stalo derby se Slávií, při
kterém mu protihráč F. Cipro zlomil nohu
tak nešťastně, že musel ukončit svou hráčskou kariéru.

Přívoz Fr. Pokorného, archiv R. Pikousové

ŘÍČNÍ NAVIGACE

V minulém čísle jsme mylně informovali o původu říční navigace. Názory na to, zda ji vystavěli Němci či nikoli, se při našem dotazování u hradištských pamětníků přesto
různily. Proto jsme požádali o pomoc pracovnici Povodí Vltavy ING. MARKÉTU KOMÁRKOVOU, která nám pomohla v archivu PVL vyhledat dostupné informace k tomuto tématu.

Před zahájením stavby přehrad na Vltavě a s nimi souvisejících regulačních úprav se
v říčním toku budovaly tzv.
koncentrační hrázky, které
sloužily k regulační úpravě
toku a koncentraci vody pro
plavbu parníků, vorů a jiných plavidel v době nižších
vodních stavů. Tyto hrázky jsou například patrné
na fotografii Brunšova z doby kolem roku 1918. V roce
1930 byla započata výstavba
zdymadla u Vraného, přehradní nádrž se začala napouštět o pět let později.
S tím také souvisely stavební úpravy břehů Vltavy

Štěchovice kolem roku 1918, archiv V. Pavelčíka

a Sázavy. Ty byly zvednuty a nově opevněny.
Některé budovy musely být zbourány, např.
ve Skochovicích, Měchenicích, Davli či Štěchovicích. Železniční most v Měchenicích
byl vyzdvižen o 2,75 metru.
V plánu Ing. Josefa Martovského z roku
1936 jsou zmiňovány tyto regulační úpravy:
úpravy dálkových i místních komunikací do Štěchovic a Pikovic, regulační úpravy několika přítoků Vltavy, úprava ostrova
u Sv. Kiliána, přestavba stávajících mostů atd. O úpravě regulačních hrázek zmiňováno není, není však
vyloučené, že byly upraveny právě v této době,
a to pražskou kamenickou
firmou Baraba, která před
druhou světovou válkou
pracovala na zpevnění břehového opevnění.
Text: Lucie Hašková
a Pavel Pešek
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ÚDOLÍM ŠLEMÍNSKÉHO POTOKA
Když se od hradištského rybníka vydáte podél potoka, sejdete u Vltavy ve Šlemíně. Dříve byla tato cesta hojně využívaná a ve vzpomínkách šlemínských pamětníků byla cesta
široká a upravená. Dnes je údolí zarostlé, podél potoka poházené odpadky a ze strání
znatelné přítoky jímek. Přesto zde narazíte na několik zajímavostí a procházka těmito
končinami stojí za to.

Určitě nepřehlédnete dvě chodby vytesané
ve skále, pozůstatek po německé okupaci.
Němci tu měli sklady munice, v době poválečné tento prostor využily tiskárny jako
sklad CO a mateřská škola sídlící v Preisslerově vile u Pervidla ho mohla využít jako
úkryt při mobilizaci.
Kousek od druhé chodby se po pravé straně
při cestě nachází betonová deska, pozůstatek po mostu, který měl vést ze „Špičky“
na Rajchardov. Strmá stezka vedoucí strání

vyústí pod posledním domkem na Špičce.
Chodit se po ní téměř nedá, ale při jejím
zdolání zničehonic narazíte na pět betonových schodů, které mezi akáty a šípky působí dost nezvykle.

Trampská osada Fortuna
Před vyústěním cesty na Šlemíně se kolem
potoka rozprostírá zhruba desítka dřevěných
srubů – trampská osada Fortuna. Několik srubů je opuštěných a chátrá, ale jinak je místo

udržované a panuje tu pořádek. Šerifem je
Josef Segert. Pamětníci vzpomínají na mladé
trampy, kteří chodili hrát na kytary na Brunšov do restaurace U Richterů nebo na Mandát.
Druhý potok teče roklí, která odděluje Velkou a Malou Podkovu. Ale kdo si myslí, že si
podél něho udělá vycházku, bude zklamán.
Hned zkraje jsou přes cestu padlé stromy
a o kousek dál cesta mizí. Strmá stráň, kopřivy a smetiště plné dlaždiček, palet a odpadků
z přilehlých chalup.

Cesta po schodech
Zpět na Hradištko se můžete vydat cestou
„po schodech“, kudy šlemínské děti chodili
na Hradištko do školy. Za poslední šlemínskou
chalupou se dáte vpravo podél louky a mezi dvěma chatami začnete
stoupat vzhůru. Cesta je sice strmá,
ale schůdná a stále využívaná. Vyjdete u vily zvané „Hrádek“, která
je každému známá z cestování
po silnici do Davle. Právě sem prý
jezdívala herečka Terezie Brzková.
Malou Podkovou se dostanete zpět
do Hradištka. Dvoukilometrový
okruh můžete využít při malé odpolední procházce. Údolím šlemínského potoka projedete i na kole
nebo s kočárkem, popsanou cestu
zpět zdolají pouze pěší. Volte tedy
raději cestu přes Brunšov.
Text a foto: Lucie Hašková

NĚMECKÉ ÚTOČNÉ ČLUNY NA VLTAVĚ
Stejně jako lidé z Hradištka a řady dalších obcí, museli obyvatelé šlemínských usedlostí
v září roku 1942 opustit své domovy. Jejich snahou bylo najít náhradní ubytování co
nejblíž, nejlépe hned za řekou, odkud mohli sledovat, co se děje v místě jejich srdci nejbližším. Na řece brzy začal probíhat výcvik vojáků na útočných člunech.

Na Hradištku byla v srpnu roku 1942 zahájena činnost ženijní školy jednotek SS, zvané
„Pionier Schule der Waffen SS Hradischko“.
Byla založena jako první z řady vojenských
škol, které v době okupace vznikly v nově zřízeném výcvikovém prostoru. Velitelem školy
byl SS-Oberststurmbannführer Emil Klein.
Učební prostory byly ve všech částech obce,
pozemní výcvikový prostor byl v Pikovicích
a na Hradištku. Na Brunšově a ve Šlemíně se
nacházel vodní výcvikový prostor. Probíhal
zde výcvik vojska na útočných člunech, tzv.
Sturmboote. Jednalo se o lehké motorové čluny s přídavným silným motorem, které byly
využívány k rychlé přepravě mužstva přes
vodní toky.
Jako výcvikový prostor sloužily obě přehradní nádrže – Štěchovice i Vrané nad Vltavou.
Kromě výcvikových člunů kotvily ve slepém
rameni Vltavy na Brunšově i další motorové
čluny, útočné čluny a různá plavidla s přídav-
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ným vnějším motorem. Byly zde uskladněny
i mobilní části mostních konstrukcí.

Výcvikový kurz pro velitele na plavidlech tu
podstupovala třetí výcviková skupina (Lehrgruppe III) pod vedením Hauptsturmführera
Rechenbergera (uváděn i pod jménem Berger).
Zdroj: webové stránky obce Úročnice

{ TÉma: Šlemín }

Z VYPRÁVĚNÍ ŠLEMÍNSKÝCH PAMĚTNÍKŮ
Jak bychom si mohli představit Šlemín bez autentického vyprávění tamních obyvatel?
Několik z nich jsme navštívili a zaznamenali jejich vzpomínky na dětství a dospívání
strávené ve Šlemíně, na šlemínské i pražské kamarády, koupání v řece či sportování.

Růžena Pikousová vzpomíná
na rodinnou restauraci a hrnčírnu
„Když jsem byla malá, nebyly na Šlemíně
žádné děti, byla jsem tam úplně sama. Chodila jsem do Hradištka do školy buď údolím podél potoka, nebo
po schodech pod Blažkovými v Podkově. Těšila jsem se vždycky na
léto, když přijeli chataři.
Měli jsme restauraci, kam
chodili chataři, kteří přijeli parníkem. Vystoupili
na Mandátě a odtud chodili do chat. Někteří u nás
zůstávali na letním bytě.
Kromě restaurace provozoval můj tatínek Josef
Pokorný ještě přívoz
a hrnčírnu. Byla to rodinná tradice. Naše stavení tvořily tři budovy,
nalevo restaurace, uprostřed hrnčírna, kde byla
pec vyzděná do oblouku, a vpravo stodola. Vyráběla se užitková keramika, jako džbánky nebo
špičáky na sádlo. Jeden
malý džbánek mám ještě schovaný.

Jiří Novotný zavzpomínal na partu
šlemínských kamarádů
Bylo nás šest, já s bráchou, Franta a Pavel
Pokorných a Míla a Jirka Baštářovi. My jsme
bydleli na Rajchardově, ale tady nebyly žádné děti, tak jsme chodili do Šlemína, kde měl
chalupu děda s babičkou Zdeňkovi a praděda Ebr. Naši rodiče se scházeli v restauraci
U Pokorných, kde byla strašně dobrá parta,
místních i Pražáků. Nás, děti, tam dali spát,
a když si popovídali, tak nás vzali domů.
U Pokorných bydlel v malé místnosti pan
Rak, což byl cizí pán, který za války o všechno přišel, tak si ho Pokorných vzali k sobě.
Byl to takový podivín, ale vždycky byl rád,
když jsme k němu přišli. Učil nás různé hry
a taky jsme s ním hráli karty o sirky. Restaurace fungovala tak do poloviny padesátých
let, dokud žil pan Pokorný.
S klukama jsme si později udělali na plácku
pod Pokornými hřiště a tam jsme sportovali.
Hráli jsme hlavně fotbal a volejbal, ve volejbale nás trénoval tehdejší olympijský stříbrný
medailista Pepa Musil, který tam měl chatu.
V zimě jsme zase na řece bruslili a hráli hokej.
Jednou bylo asi sedmnáct stupňů pod nulou

a u šperu byl tenký led. A já jsem se tam propadl tak po pás do vody. Než jsem došel domů,
tepláky mi tak zmrzly, že byly jak prkno.
V létě bylo v řece pěkné koupání, břehy byly
od Prahy až sem vyčištěné, leželo se kolem

vody na trávě na dekách. Mezi námi chodily husy, taky jsme po nich kolikrát něco
vyšlápli, ale nikomu to nevadilo, hned se šel
umýt do vody. Ve šperech byl písek a my jsme
tam chytali ryby. Nejvíc jich bylo u ústí šlemínského potoka. Chytali jsme je na režnou
nit, špunt a háček ze špendlíku se skleněnou
hlavičkou. Když ryba zabrala, muselo se
rychle seknout a hned s ní ven, aby se nevyvlékla.
Jako kluci jsme taky prolézali chodby ve šlemínském údolí. Šli jsme jen na kraj, dál jsme
se báli, protože tam byla voda. Našli jsme
tam třeba prostřelené zrezavělé helmy. A když
kolem šedesátého roku vypustili přehradu,
lovili jsme z vody pod silnicí naproti Šlemínu naházené pušky a odevzdávali je policii, která byla na Mandátě. Některé pušky
měly špatnou pažbu, ale hlavně bývaly naplněné vazelínou a zakryté gumovým kloboučkem, takže jim nic nebylo. V bahně
jsme nacházeli třeba i ruční granáty. Dodnes nechápu, že jsme to vůbec hledali. Jednou jsme našli zaletovanou krabici, tak jsme
ji taky odevzdali a čekali, až ji otevřou. Byl
tam chromový revolver asi nějakého důstojníka.

Josef a Zdeněk Ebrovi popisují
změnu Šlemínu za války
Bydleli jsme s rodiči ve stráni nad šlemínským potokem. Podél potoka jezdili do Šlemína uzeniny. Auta tudy projela ještě v šedesátých letech. Za války vedl přes potok
dřevěný most, nebyl ale do konce války dokončený a po válce byl rozebrán na topení.

U druhé špery je betonová deska s jamkou
po dřevěném trámu. Němci tam ty trámy
napouštěli dehtem a Gaensel potom tvrdil,
že tam natírali bedny, které pak ukryli. Znali jsme syna Emila Kleina, po válce zůstal
s matkou v Čechách, pracovali jsme spolu.
Nikdy o svém otci nemluvil a my jsme se dověděli jeho pravou totožnost, až když po roce
1968 odjel do Německa.

Irena Kaňková vzpomíná
na Šlemín svého dětství
Na Šlemín jsem jezdila k babičce a dědovi
Henkovým, byla tu spousta dětí z okolních
chalup, měla jsem to tu moc ráda. V létě jsme
se koupali, voda byla teplá, chodili jsme po navigacích, kde nám byla voda tak po pás. Čekali
jsme na parník a ze šperů jsme skákali do vln.
Dřív tady všichni místní měli políčka, tak
jsme o žních chodili pomáhat. K Pokorným
jsme chodili na žlutou limonádu, které jsme
říkali citronka. Když jsme byli starší, tak sedmnáctiletí, chodili jsme k Richterovým do hospody nebo na Mandát poslouchat trampy, jak hrají na kytary. Na Mandátě jsem také
převážela přes řeku chataře z autobusu.
Téma zpracovala: Lucie Hašková
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{ rozhovor }

S volejbalistou století JOSEFEM MUSILEM jsme si povídali o bitvě se Sovětským svazem
v roce 1968, o setkání s prezidentem Klausem i o cestování na Šlemín.
hned vedle byl Sokol Vysočany. Tam jsem se
přihlásil, to byl rok 1947, a abych mohl hrát
volejbal, musel jsem nacvičovat na sokolský
slet. Začal jsem tedy hrát ligu, na vojně jsem
hrál za ATK a pak za Vysoké školy. A od dvaceti let jsem byl v reprezentaci.
Co bylo příčinou toho, že jste dosáhl
v kariéře takových úspěchů?
Myslím, že jsem měl talent. A hlavně mě to
hrozně bavilo. Vždycky po práci jsem se těšil,
až si půjdu zahrát.



Jak vzpomínáte na vaši účast na olympijských hrách?
Mít na krku olympijskou medaili, to je krásný
pocit. Po druhé světové válce byl český volejbal jeden z nejlepších na světě. Největší bitvy
byly vždycky s Rusy, byli jsme hodně vyrovnaní.



Po srpnu 68 musely být zápasy se Sovětským svazem emotivně vypjaté.
Na Západě byli Rusové po sportovní stránce
uznávaní. Ale my jsme jim vždycky dávali



Záblesk volejbalové
Získal jste řadu ocenění, jednak jako
hráč a poté za dlouholeté výkony v reprezentaci. Jakého ocenění si vážíte nejvíc?
Po sportovní stránce to byly tituly mistrů světa a olympijské medaile. A moc si vážím toho,
že pan prezident Klaus vyznamenal i celou
volejbalovou reprezentaci, která získala titul
mistrů světa v roce 1966.


O tom, že na Šlemín jezdil Josef Musil, jsem
se dověděla až po uzávěrce Zpravodaje.
Přesto jsem se rozhodla udělat s ním rozhovor. Zda se mi ho podaří vypátrat a sejít
se, bylo do poslední chvíle napínavé. Povedlo se. S milým a především skromným
pánem jsme se sešli v jeho žižkovském
bytě. Doufám, že následující řádky potěší
všechny ty, kteří na něj v naší obci stále
vzpomínají.

Jak jste se dostal k volejbalu a jak se vyvíjela vaše hráčská kariéra?
Do mých čtrnácti let jsem vyrůstal v Kostelní
Lhotě, kde jsem bydlel hned vedle sokolského hřiště. Tam jsme s kluky různě sportovali a hráli jsme hlavně volejbal. Pak jsme se
přestěhovali do Prahy do Vysočan a naštěstí



Jaký to byl pocit dostat od prezidenta
republiky medaili Za zásluhy?
Dobrý. Paní Musilová se rozesměje a manžela doplňuje: Ty řekneš dobrý. Pro mě to bylo
emocionálnější víc než pro manžela. Já jsem
z toho byla celá roztřesená. Byli jsme pozvaní
na pátou hodinu na setkání s prezidentským
párem, kde se sešli všichni, kteří pak večer
dostali ocenění, mezi nimi třeba Josef Váňa
s manželkou, Karel Gott nebo Eva Pilarová. A to bylo moc hezké. Pan prezident má
ke sportu vztah a říkal manželovi (to on by
vám nikdy neřekl), že ho obdivoval a že se
na něj chodil dívat. Bylo to osobní a srdečné,
nic strojeného.



najevo, že je nemáme rádi, a to z politických
důvodů. Na olympiádu do Mexika jsme jeli
hned potom, co nás v srpnu obsadili. Moc
jsme je chtěli porazit, ale nepovedlo se nám
to, co našim hokejistům. Po zápase jsme si
s nimi nepodali ani ruce. Rusové tenkrát vyhráli zlatou medaili. A když jim hráli hymnu, tak jsme se z trucu otočili k jejich vlajce
zády.
Neměli jste kvůli tomu nějaké problémy?
Naštěstí neměli, i když byli v olympijské vesnici mezi novináři nasazení tajní agenti.



Několik let jste hrál a trénoval v Itálii.
Bylo tehdy obvyklé odcházet na zahraniční angažmá?
To nebylo běžné. Nechali mě odejít s podmínkou, že se za dva roky vrátím. A po pěti
letech mě tam zase pustili na další dva roky.
Odešel jsem tam hlavně kvůli penězům, protože tady jsem si volejbalem nevydělal nic.
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{ rozhovor }
Nepřemýšlel jste o tom, že byste tam
zůstal?
Moje žena by tam bývala chtěla zůstat. Měli
jsme tam nádherné podmínky. Ale já jsem
vždycky počítal s tím, že se vrátíme.



Jak se liší volejbalový reprezentant vaší
doby od toho dnešního?
My jsme byli výborný kolektiv, všichni jsme
se dobře znali. Dnes hrají reprezentanti
v různých evropských klubech a skoro se nepotkají. Tenkrát jsme za to nedostávali žádné
peníze a tím to bylo hezčí. Hráli jsme hlavně
pro potěšení. Všichni jsme chodili do práce a před mistrovstvím jsme měli tři týdny



hnali. Byla to malá chatička tak pro dva lidi,
nebyla tam zavedená voda ani elektřina, jedna studna pro všechny. Ale v té době byl každý rád, že má střechu nad hlavou. Až v roce
1979 jsme se rozhodli, že si pořídíme větší
chatu, ale žádnou jsme tady tenkrát nesehnali, všechny byly na takových nepřístupných
místech.
Paní Musilová doplňuje: V sobotu po práci
jsme jezdili z Braníka vlakem nebo parníkem, přijeli jsme odpoledne, upekli si buřty
a se známými hráli do noci karty. Ráno jsme
šli hned hrát volejbal a po obědě jsme jeli zase
domů. Když o tom vyprávíme našim vnoučatům, tak nám to ani nevěří.

é hvězdy ve Šlemíně
soustředění. Ale už tenkrát hrály některé evropské týmy za peníze, byli na rozdíl od nás
profesionálové.
Z čeho vznikla vaše přezdívka Bulda?
Když jsem začal hrát ligu ve Vysočanech,
byl jsem nejmladší. Na jednom soustředě-



Lidé ze Šlemína na vás dodnes vzpomínají, jak jste je učil hrát volejbal. Jak vy
vzpomínáte na ně?
Vzpomínám na Milana Žáka, který byl v té
době malý kluk a chodil se na nás koukat.
Dnes dělá na volejbalovém svazu. A taky
byl šikovný Jan Bušek, který pak hrál fotbal ve Spartě. Scházeli se tam hodně chataři z Prahy. Hráli jsme nejen na Šlemíně, ale
chodili jsme na turnaje i do Dubí a na Hefu.
Paní Musilová dodává: Největší nadšenci byli
Pátkovi, kteří byli o sedm let mladší než my,
a ti byli na volejbale pořád. Tam byla výborná
parta do té doby, než začala televize. Pak se
to začalo rozpadat. Ale jezdíme tam dodnes
na pochody, jen tomu už neříkáme turistika,
protože se vláčíme.



Narodil se 3. července 1932 v Kostelní
Lhotě, vyučil se tiskařem a v tomto
oboru pracoval celý život. Šestnáct let
působil v československé volejbalové
reprezentaci, se kterou se stal dvakrát
mistrem Evropy (1955, 1958), dvakrát
mistrem světa (1956, 1966) a získal dvě
olympijské medaile (stříbrnou na OH
1964 v Tokiu a bronzovou na OH 1968
v Mexiku). Je držitelem státních vyznamenání „Za vynikající práci“ a „Za zásluhy“, člen Síně slávy ČV. V roce 2001
zvítězil v novinářské anketě o českého
volejbalistu století, v roce 2004 byl zařazen v mezinárodní anketě FIVB mezi
osm nejlepších světových volejbalistů
20. století. V roce 2009 byl v USA uveden do Světové volejbalové síně slávy.
Žije v Praze s manželkou Evou, má jednoho syna, dvě vnoučata a jedno pravnouče.

Rozhovor zaznamenala: Lucie Hašková;
foto: Lucie Hašková,
archiv obce Kostelní Lhota

ní před mistrovstvím jsem měl osmnácté
narozeniny. Od spoluhráčů jsem dostal
na krk zvon s nápisem „náš malý bulíček“. A podle toho mi začali říkat Bulda –
bulíček. A tak se to rozkřiklo, že už mi to
zůstalo.
V jaké době jste jezdil na Šlemín?
Od roku 1957. Známí tam měli chatu
a nám se tam líbilo, tak nám taky jednu se-
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{ Škola }

POD POKLIČKOU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Jistě Vám neuniklo, že ve škole je letos zase víc dětí než loni. Další rozrůstání školy se
intenzivně připravuje a s tím souvisí také nutnost vylepšit a rozšířit stávající školní
kuchyni, která v prostorách mateřské školy vaří pro obě školská zařízení.

Během srpnových dní proběhly úpravy
ve školní kuchyni tak, aby její kapacita dostačovala zvýšenému počtu strávníků. Několikasettisícová investice (čtete správně,
je to téměř 450 000 Kč) umožní dál nabízet
všem dětem kvalitní stravování. Důležité je,
že tato nemalá investice do tohoto nového vybavení není pouze nouzovým krátkodobým
řešením. Je plánována právě s výhledem
na další budoucí nutné rozšíření kuchyně, ke kterému bude muset dojít po dostavbě základní školy. To už s sebou jistě ponese i nutnost dalších dílčích stavebních
úprav.

Byl pořízen nový konvektomat a plynový
sporák. Nové zařízení by mělo usnadnit
práci kuchařkám a zkvalitnit připravované
pokrmy. Konvektomat totiž nahrazuje hned
několik zařízení najednou a lze v něm připravovat masa, přílohy a další pokrmy nejen
vařením nebo dušením, ale i grilováním, pečením a také smažením, a to jak v páře, tak
v horkém vzduchu nebo v kombinaci těchto
dvou způsobů. Příprava příloh rozmanitých

druhů je potom snadná a úsporná. A v neposlední řadě též nelze opomenout ani fakt,
že v konvektomatech lze zajistit možnost regenerace připravených a zchlazených jídel,
a to při zachování chuťových vlastností a bez
ztráty vitamínů, minerálních látek a stopových prvků.
Děkujeme paním kuchařkám, které mají zase
o něco víc práce. Bez jejich péče o plné žaludky našich dětí by škola ani školka nebyla
úplnou.
Text: Hana Hradilová a Tomáš Hoznourek,
foto: Lucie Hašková

TO NÁM KLAPLO!

Obracím se s velkými díky na naše obecní zastupitelstvo! V červnu naši prvňáčci vlastnoručně napsali dopis, odnesli přímo do rukou pana starosty a netrpělivě čekali.

Naši zastupitelé přes prázdniny jejich nápad promysleli, projednali a hned druhého září
ústy paní Hradilové sdělili natěšeným dětičkám velmi radostnou zprávu. Dobrá věc se
podařila a (nejspíše) v zámecké zahradě se objeví i kontejner na tetrapakové obaly. Jak
správně paní Hradilová řekla – nejen že děti pomohly našemu životnímu prostředí, ale
zároveň se velmi zblízka přesvědčily, že i malé děti mohou mít významný vliv na život
v naší obci. A to je pro ně zkušenost opravdu velmi užitečná.
Text: Jana Chadimová

CILILINK
A ZAČÍNÁME…

…ozval se letos prvního září tradiční zvoneček a paní ředitelka uvítala všechny
přítomné – zástupce obce, rodiče a prarodiče, personál školy, ale hlavně – naše
dětičky. Ty, které z jejich rukou poprvé
přijímaly stužku prvňáčka, jsme uvítali
obzvlášť slavnostně!

V letošním roce bude škola pečovat o 76
žáčků, učitelský sbor se rozrostl o novou,
pro první stupeň plně kvalifikovanou paní
učitelku Šárku Hynkovou. Také paní učitelka Hasíková na konci prázdnin s velkým
úspěchem složila poslední státnice – gratulujeme!
My dospělí pomalu a s pochopením vymetáme z hlaviček dětí prázdniny, připravujeme
je na pilnou školní práci a také na náš letošní
celoroční program – Cesta ke zdraví. A také
se modlíme. Aby projekt rozšíření školy zdárně pokračoval a za rok jsme nemuseli řešit
tu zapeklitou nerudovskou otázku: „Kam
s nimi?“
Text: Jana Chadimová
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{ ŠkolKa }

KDYŽ KONČÍ LÉTO, ŠKOLKA ZAČÍNÁ
Léto uteklo tak rychle, že ho někteří z nás ani nestihli postřehnout, a po dvou krátkých
měsících prázdnin je tu další školní rok. Kapacita školky je letos opět plně využita. Nově
nám nastoupilo 23 dětí a 27 jich pokračuje. Tak jako v předchozích letech jsou děti rozdělené do dvou věkově smíšených tříd. Školní rok budeme organizovat tak, jak se nám
to v posledních letech osvědčilo – soudíme tak i podle dosavadní zpětné vazby rodičů
našich dětí.

Začínáme

Během prvních zářijových dnů se do školky
dostavily všechny přihlášené děti. Některé
s nadšením, jiné s obavami a jak
to bývá, objevilo se i pár slziček.
Nástup do školky je velkou změnou, a proto k němu emoce určitě
patří. A to nejen ty dětské, ale velice často i ze strany rodičů, kteří
mnohdy snášejí odloučení stejně
špatně jako jejich děti.
Nám všem, kteří jsme přivítání
dětí do školky už dlouho dopředu
připravovali, udělalo velkou radost, že si hodně dětí všimlo, jak
se školka přes léto změnila. „Ta
školka je jiná…“ prohlížely si své
třídy děti, které se po prázdninách
vrátily. Máme nejen vymalováno,
ale také se podařilo vyměnit staré
nevyhovující zářivky za osvětlení
nové, které je šetrné nejen k našim
a dětským očím, ale i ke školkovému rozpočtu.

rodičům již známé a na něž máme dlouhodobě velmi pozitivní odezvu. V září se budeme věnovat především seznamování a teprve

podzim přinese panenku Bertičku, naši symbolickou průvodkyni světem poznávání, se
kterou se letos vydáme za zvířátky.

Masopust pro všechny
Naše snaha o zapojení co nejširšího okruhu
obyvatel Hradištka do aktivit školky se asi
nejvíce dotkne masopustního průvodu. Ten
dříve procházel téměř prázdným Hradištkem
dopoledne všedního dne. Aby
tuto naši tradiční akci mohli se
svými dětmi prožít nejen jejich
rodiče, ale i ostatní obyvatelé
naší obce, rozhodli jsme se ho
tentokrát naplánovat na sobotu
11. února 2012 a pro zpestření
jsme pozvali i chůdaře. Přijďte
naše děti podpořit a ukažte jim
tak, že oceňujete jejich snahu
a pilnou práci. Lepší odměnu
než jejich rozzářené a spokojené oči nemůžete za pouhou svoji
přítomnost dostat nikde jinde!
Těšíme se na vás.
Text a foto:
za kolektiv mateřské školky –
Mirka Šmejkalová

Co nás letos čeká
Témata vzdělávacího programu jsou rozdělena do deseti integrovaných bloků – každý
měsíc probíhá právě jeden z nich. Program
respektuje umístění školky na vesnici, dodržování tradic a přirozeného cyklu ročních
období. Máme v něm zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které
respektují vývoj dítěte – jeho přirozený život,
zrání a učení. Pokrývá oblast biologickou,
psychologickou, interpersonální, sociálně
kulturní a environmentální. Do programu
se snažíme zařadit věci nové, ale rádi se vracíme i k aktivitám, které jsou dětem i jejich

Konkurzní řízení na ředitele/ku

MŠ HRADIŠTKO

Na základě § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlásil dne 8. 6. 2011 zřizovatel Mateřské
školy Hradištko, obec Hradištko, konkurs na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské
školy Hradištko s tím, že přihlášky s požadovanými doklady a náležitostmi mohou být
doručeny nejpozději do 28. 6. 2011 na adresu Obecního úřadu Hradištko.
Vyhlášení konkurzního řízení bylo projednáno na veřejném jednání zastupitelstva obce
Hradištko dne 27. 6. 2011 a zároveň bylo usnesením č. 3 z tohoto jednání schváleno jmenovité složení konkurzní komise pro posuzování uchazečů do funkce ředitele/ky mateřské
školy. Jednání konkurzní komise se uskutečnilo dne 29. 6. 2011, kde byly především posouzeny zaslané přihlášky uchazečů, zda vyhovují všem požadovaným náležitostem. Členové
konkurzní komise stanovili zároveň termín konání konkurzního řízení na den 15. 7. 2011.
Na základě tohoto proběhlého konkurzního řízení a následných písemných vyjádření,
zřizovatel Mateřské školy Hradištko, obec Hradištko, z důvodu nízkého počtu uchazečů
přihlášených ke konkurzu na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy Hradištko, rozhodl
o zrušení tohoto konkurzního řízení a vyhlášení nového konkurzního řízení.
Text: Antonín Merta, starosta obce Hradištko
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{ z přírody }

PAMÁTNÝ DUB
NA SÁZAVSKÉ
LOUCE
V minulém Zpravodaji jsme si představili
jediný památný strom na Hradištku – javor babyku. Tentokrát se tedy vyprávíme
za hranice naší obce, a to k dubu letnímu,
který je už třetí století němým svědkem
dění v sousední Davli.

FAKTA O KŮROVCI

Z naší obce takříkajíc přes vodu, přímo
na břehu Sázavy, máme památný dub letní, takzvaný křemelák. Strom byl vyhlášen
památným v roce 1983 a tehdy měl obvod
kmene 350 cm, v roce 2001 měl 390 cm a letos jsme naměřili už 406 cm. Má výšku 20
metrů a věk 225 let, a přestože roste soliterně,
větví se až ve výšce osmi metrů do pravidelné
koruny. Jeho zdravotní stav je velmi dobrý.
Vypravíme se k němu po červené turistické značce, v Pikovicích po přechodu lávky
na pravý břeh zahneme vlevo a půjdeme asi
2 km po směru toku. Dub je asi 50 metrů
od břehu, u silničky mezi dvěma chatami
a u této silnice je i tabule s označením památného stromu. Pokud budete mít u sebe
turistickou mapu č. 40 „Dolní Posázaví“, je
zakreslen v sektoru A1 na katastrálním území Davle.
Po lipách jsou u nás duby jako památné nejčastěji vyhlašovanou dřevinou. Největší dub
v ČR s obvodem 10 m je v Náměšti nad Oslavou, ve středních Čechách je turisticky cenný svatováclavský ve Stochově (okr. Kladno)
a svatohorský v Příbrami. Historicky známý
zejména z doby obrození je Oldřichův dub
v Peruci (okr. Louny).
Dub je národní dřevinou Němců; všichni
olympijští vítězové z Berlína v roce 1936 dostali sazenici dubu (legendární atlet J. Owens
dokonce čtyři). Kolik z nich dnes pětasedmdesátiletých asi roste?
Text a foto: Ing. Edita Fikerová

Jedním z hlavních témat českých novin v okurkové sezoně bylo kácení stromů napadených kůrovcem v Národním parku Šumava a snaha aktivistů z hnutí Duha tuto činnost
nejrůznějšími prostředky překazit. O jakého jde škůdce, který je příčinou vleklého sporu, pojednává článek odborného lesního hospodáře z Brunšova.

Lýkožrout smrkový je malý brouček. Jak jeho
název říká, živí se lýkem smrku, následkem
čehož smrk hyne. Lýko smrku žere lýkožrout
jednak tam, kde je smrk oslabený, ale hlavně
a zejména tam, kde je lýkožrout přemnožený.
K tomuto obrovskému přemnožení došlo
na Šumavě už počátkem devadesátých let,
vyvrcholení nastalo po orkánu Kyrill, kdy
bývalý ministr životního prostředí Martin
Bursík nechal lýkožrouta „hodovat“. Jako
lesník nechápu, že dodnes za tuto katastrofu
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(placenou z našich daní) není nikdo zavřený.
Kůrovec patří do přírody asi jako potkan.
Když se potkani přemnoží, provádí se deratizace. Když se přemnoží kůrovec na Šumavě,
chrání ho malá skupina lidí vlastním tělem.
Tuto skupinu vede veterinář, který se rád
a často zviditelňuje v televizi.
Pro informace o kůrovci: dva až tři broučci
vyprodukují asi sedmdesát potomků a to se
opakuje dvakrát až třikrát ročně.
Německá spolková republika o výměře

248 271 km2, má národní park na ploše 130
m2. Naše republika s výměrou 78 867 km2 má
národní park na ploše 680 km2!
Takže je správné na velké ploše nechat přemnožit kůrovce a nechat smrk „sežrat“
a shnít? Názor si každý laskavě udělejte sám.
Text: Ing. Jiří Zíka;
foto: Ing. Miroslav Deml

{ Knihovna }

BESEDY A ČTENÍ PRO DĚTI I RODIČE
Stále se dovídáme, že někteří rodiče dětem nečtou. Takové dítě si ke knihám bude hledat cestu jen těžko a do knihovny samo od sebe nejspíš nezavítá. Proto jsme připravili několik besed a čtení pro školu a školku, aby každé dítě mělo možnost seznámit se
s prostředím knihovny a s tím, co mu kniha může nabídnout.

Loňský školní rok jsme ukončili slavnostním pasováním prvňáčků na čtenáře, které
odměňujeme za jejich úsilí naučit se číst. Pro
letošní prvňáčky jsme připravili ještě o jedno
setkání navíc, a to s názvem „Poprvé do školy, poprvé do knihovny“. Přivítáme je hned

v září a seznámíme je s provozem a chodem
knihovny a představíme jim knihy, které jsou
vhodné pro začínající čtenáře.
Téma „Knihy“, které si pro svůj celoroční
program vybrala mateřská škola v uplynulém
roce, přivedlo naše nejmenší do knihovny

KNIHOVNA DOPORUČUJE

MEZI VLTAVOU A SÁZAVOU

Tisíciletý obraz území bohatého na události nedaleko Prahy, nad soutokem řek Vltavy
a Sázavy, obraz ostrohu z jedné strany svíraného Svatojánskými proudy a z druhé pikovickým kaňonem.

Benediktinský klášter sv. Jana Křtitele, založený r. 999 na ostrově při soutoku Sázavy
a Vltavy českým knížetem Boleslavem
 Neznámá historie krňanského jahodového „Bati“ Rudolfa Strimpla, prvního jahodáře
v Čechách
 Historie starých rodů obcí Krňany, Teletín, Třebsín
 Trempské osady
 Vystěhování – unikátní soubor nepublikovaných informací o vystěhování obyvatel ve
středních Čechách za II. světové války, připojeno DVD s dokumentárním filmem Vystěhování
Publikace vytváří prostřednictvím zápisů nepublikovaných, se tu zobrazuje unikátní
kronikářů obraz území, planiny nad souto- kompozice spojení místa s lidskými osudy
kem Vltavy a Sázavy, kdysi křižovatky prehis- v dávnější i nedávné historii. Kniha vedle
torických cest. Díky rozsahu 288 stran a šes- „keltské stopy“ zachycuje i civilizační proměti stovkám ilustrací, faksimile dokumentů nu divokých končin na jih od Prahy vznikem
i stránek kronik a hlavně dokumentárních Kláštera na Ostrově. Líčení temného období
fotografií z historie období přelomu 19. sto- II. světové války, kdy se území kypící životem
letí, první republiky i současnosti, často ještě změnilo ve cvičiště SS, doplňuje DVD s dokumentárním filmem Vystěhování
– DIE AUSSIEDLUNG. Jsou zde ale
i pasáže o veselejších a pestřejších
obdobích a stránkách života, např.
o vzniku prvních trampských osad,
o vltavských a sázavských plavcích
a krňanském jahodovém „Baťovi“ R.
Strimplovi.
Autoři: Václav Šmerák, Jiří Škuba, Radek Svoboda: 288 stran, 600
černobílých fotografií z období přelomu 19. století a první republiky,
lepená knižní vazba, křídový papír
135 g, náklad 1500 výtisků. Distribuce od 19. září 2011, doporučená
cena 340 Kč včetně DPH.


V prodeji od 17. září 2011 na obecním úřadě v Krňanech, v obchodě
se smíšeným zbožím v Krňanech,
Vysokém Újezdu, na Obecním úřadě Hradištko, v knihkupectví na náměstí v Benešově a následně v celém benešovském a sedlčanském
regionu.

hned několikrát. Letošní rok bude ve znamení zvířat, přesto věříme, že si i tak školka
najde cestu ke čtení, prohlížení a listování
v naší knihovně.
Tematické čtení a besedy máme připravené
i pro druháky a třeťáky. Upřednostňujeme
výběr knih současných českých autorů a rádi
bychom jednoho opravdového spisovatele
přivítali i u nás v knihovně.

Beseda pro rodiče s dětmi
V předvánočním čase poprvé pozveme i rodiče, kteří by rádi darovali svým dětem knihy
pod stromeček, ale v přeplněných regálech
knihkupectví se jen těžko orientují. Poradíme
jim, které knihy jsou kvalitní a čtivé a dětem
určitě udělají radost. Na besedu budou moci
přijít i děti, pro které bude připravena výtvarná dílna.
Pokud stále váháte, zda začít chodit
do knihovny, vězte, že čtení vás i vaše děti
jenom obohatí. Za desetikorunu ročně vám
připraví tolik zážitků, kolik knih stihnete přečíst. Těšíme se na setkání s vámi
každé úterý od 15 do 17 hodin
a čtvrtek od 17 do 19 hodin.
Text: Lucie Hašková

pro dospělé

H. Bořkovcová – Píšu a sešit mi leží na kolenou
J. Kratochvil – Kruhová leč
M. Epstein – Ohýbač křížů
M. Hvorecký – Plyš
P. Batók – A pak už jen tma
J. Malinda – Ilegální vztahy
T. Zářecký – 15 minus
P. Prouza – Ctitelé katastrof
a Hitlerova tužka
Y. Reza – Zoufalství
P. Grimbert – Tajemství
J. C. Wagner – Mlčení
M. Cravenová – Slyšel jsem sovu zavolat své jméno
P. Austin – Něco na bolest
M. Surosz – Pepíci
L. Šimánek – Aljaška – Dobrodružství do extrému
J. Čapek – Pozitivní výchova sourozenců v rodině

pro děti a mládež
Z. Svěrák – Tatínku, ta se ti povedla
S. Hrnčíř – Cour a Courek
E. Mastníková – Jak jsem dostal ségru
J. Werich – Deoduši
A. Ježková – Baba Jaga, kostlivá noha
M. Platzová – Toník a jeskyně snů
Vějíř – manga sborník
C. Dubucová – Pupíky
B. Keilová – Léto na druhou
I. Macků – Normální porucha
D. Shan – Démon a zloděj
J. Fraibergová – Ve tvém pokoji
L. Lanczová – Létem políbená
M. Clerc – Super testy pro holky
J. Lebeaume – Víš, jak věci fungují?
A. Parisiová – Křídla, jablka a dalekohledy
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{ spolky }

TĚLOCVIČNA MÁ NOVOU STŘECHU
Hradištská tělocvična je budova stará cca 50 let a bez pravidelné údržby a alespoň částečných investic by dnes už jistě nesloužila svému účelu. Je samozřejmé, že v době výstavby byly na sportovní zařízení kladeny jiné požadavky, stavělo se z jiných materiálů,
úniky tepla nikdo neřešil, což díky tehdejšímu propojení s přilehlou tiskárnou ani nebylo potřeba.

Tělocvična přes svou zastaralost ale stále velmi dobře slouží značnému počtu lidí, kteří si
rádi zahrají košíkovou, volejbal, malý fotbal,
nohejbal, nově se rozběhly kurzy rokenrolu
a gymnastiky, cvičení zumby a aerobiku si
získává stále větší oblibu. Budovu hojně využívá základní, občas i mateřská škola a pevně
věříme, že se některá z maminek opět ujme
cvičení předškolních dětí, které v posledních
letech bývalo hodně navštěvované.

Zrealizované rekonstrukce

tože byla tělocvična pojištěná, vyplatila nám
pojišťovna pouze necelých 5 000 Kč. TJ uhradila úklid, vymalování a dezinfekci objektu.

Plánované opravy
Spolu s některými investicemi, které proběhly v posledních letech (nová šatna, sprchy,
příčka mezi malým a velkým sálem) se tak
daří prostředí v tělocvičně vylepšovat. Přesto
nás stále děsí některé další možné komplikace (hlavně stojící voda u zadního traktu, stře-

cha nad zadním traktem a šatnou). V nejbližší době bychom rádi zabezpečili co nejlepší
podmínky pro zimní využívání tělocvičny
nahrazením luxferů plastovými okny, výměnou vchodových dveří a zastaralého kotle
na topení. S nárůstem cen uhlí a elektřiny je
stále náročnější provoz budovy financovat
a po extrémním snížení dotací od ČSTV by
to bez pomoci obce nebylo možné vůbec.
Takže nezbývá než věřit, že prostředky potřebné pro chod tělocvičny se v obecním
rozpočtu najdou i nadále a že sportování
v tělocvičně bude dělat radost nám všem
i v dalších letech.
Text: Ladislav Vondrášek, foto: Petr Hašek

První větší investicí byla před 10 lety kompletní rekonstrukce topení a výměna čtyř
plastových oken pro zajištění větrání objektu.
Topit se začalo pevnými palivy ve zplynovacím kotli Atmos, bylo to jediné řešení, jak
zimní provoz tělocvičny finančně zvládnout.
Bohužel úniky tepla jsou značné a v nejchladnějších dnech se nedařilo tělocvičnu
plně vytopit. Začátkem letošního roku se ale
vytopení povedlo nadmíru, a to kvůli děravé plechové střeše a tající sněhové pokrývce. V tělocvičně se objevily obrovské mapy
a s nimi okamžitě i plíseň. Bylo nutné rychle
jednat. Naštěstí se k této havarijní situaci postavili vstřícně zastupitelé obecního úřadu
a schválili finanční prostředky na opravu
střechy včetně jejího zateplení. Práce provedla firma Hartma Group, s.r.o., která v rámci
schválené částky udělala i nový hromosvod
včetně revizní správy a opravu svodů. Přes-

ROZVRH HODIN V TĚLOCVIČNĚ 2011/2012
PO

8.00 - 14.00

14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 20.30 20.30 - 21.30

ZŠ HRADIŠTKO

GYMNASTIKA (16.30 - 18.30)
mládež 6-18 let
Marková

ÚT ZŠ HRADIŠTKO

CVIČENÍ
rodiče s dětmi
Švábová
(9.30 - 10.30)

ST

ZŠ HRADIŠTKO

ČT

ZŠ HRADIŠTKO

PÁ

ZŠ HRADIŠTKO

FOTBAL
přípravka starší
Čermák, Možiš
SPORTOVNÍ HRY ZŠ
Švábová

TANEC (od 17.30)
mládež 6-18 let
Marková
FOTBAL
FOTBAL
přípravka mladší přípravka starší
Možiš
Čermák, Možiš

NOHEJBAL
Blažek

SO
NE

Fotbalové oddíly využívají tělocvičnu od listopadu do března
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FOTBAL žáci
Hašek P.,
Vondrášek

NOHEJBAL
Hašek P.

TANEC
mládež
Marková

CVIČENÍ
(do 19.30)
ženy
Varcabová I.

FOTBAL žáci
Hašek P.,
Vondrášek

VOLEJBAL TJ Slapy
Janda

VOLEJBAL (od 19.30)
Šimerová
BASKETBAL dospělí
Kučera

FOTBAL dorost, dospělí
Hašek V., Volešák
CVIČENÍ (od 19.30)
ženy
Varcabová I.
FOTBAL dorost, dospělí
Hašek V., Volešák

FOTBAL ASPV
Čermák

FOTBAL
Pikous

{ spolky }

Rozpis
podzimní
sezóny
2011-2012
„A“ mužstvo

Datum Den Hod.
14.8.2011
20.8.2011
28.8.2011
3.9.2011
11.9.2011
18.9.2011
24.9.2011
2.10.2011
8.10.2011
16.10.2011
22.10.2011
30.10.2011
6.11.2011
13.11.2011
19.11.2011

Domácí

Ne 17:00 Hradištko „A“
So 17:00 Nová Ves
Ne 17:00 Hradištko „A“
So 10:30 Spartak Příbram
Ne 17:00 Hradištko „A“
Ne 16:30 Hradištko „A“
So 10:15 Hřebeč
Ne 16:00 Hradištko „A“
So 10:30 Hvozdnice
Ne 15:30 Hradištko „A“
So 10:15 Velká Dobrá
Ne 14:30 Hradištko „A“
Ne 14:00 Tuchlovice
Ne 14:00 Hradištko „A“
So 13:30 Lhota

Hosté
Všenory
Hradištko „A“
Černolice
Hradištko „A“
Petrovice
Slaný
Hradištko „A“
Dobříš
Hradištko „A“
Hostouň
Hradištko „A“
Nový Knín
Hradištko „A“
Vraný
Hradištko „A“

„B“ mužstvo
Datum Den Hod.
27.8.2011 So 17:00
2.9.2011 Pá 18:00
10.9.2011 So 17:00
18.9.2011 Ne 16:30
24.9.2011 So 16:30
1.10.2011 So 16:00
9.10.2011 Ne 16:00
15.10.2011 So 15:30
23.10.2011 Ne 15:30
29.10.2011 So 14:30
5.11.2011 So 14:00
12.11.2011 So 14:00
19.11.2011 So 13:30

Domácí
Hradištko „B“
Jíloviště „B“
Hradištko „B“
Slavia Jesenice„B“
Hradištko „B“
Hradištko „B“
Dolní Břežany
Hradištko „B“
SK Hvozdnice „B“
Hradištko „B“
Meteor Libeř
Hradištko „B“
SK Vrané n. Vlt.

Hosté
Rapid Psáry
Hradištko „B“
Slavoj Davle
Hradištko „B“
Viktoria Vestec
Sokol Slapy
Hradištko „B“
Sokol Bojanovice
Hradištko „B“
Radlík
Hradištko „B“
Sokol Zvole „B“
Hradištko „B“

POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA
sobota

12. listopadu
od 20 hodin

v tělocvičně
na Hradištku

hraje kapela Elefant

NA ŠLEMÍNĚ, SEKANCE
A BUDÁKOVĚ JSOU PRASATA!

Doufám, že nadpis mého příspěvku někoho neurazil, hned uvedu vše na pravou míru…
Již pár let se od Šlemínku, přes stráň nad Mandátem, a dále v Haberně až k Pikovicím,
hojně vyskytuje černá zvěř. Reprodukce divočáků je obdivuhodná, takže není divu, že
dnes se v oblasti pohybuje tlupa čítající kolem dvaceti kusů.

Odstřel je dosti problematický, oblast je velmi zalidněná, dalo by se říci přechatovaná,
a jakmile se zde objeví myslivec, obvykle se
ostrým slovům nevyhne. Pokud zde postavíme nějaký posed, je do pár dnů zlikvidován.
Na druhou stranu se na OÚ Hradištko již delší dobu obrací lidé, kteří se cítí být divočáky
ohrožení. Co s tím? Toť otázka…

Nebezpečí pro psy
Jestliže se nechcete s prasaty potkávat, nedělejte komposty mimo své pozemky v přilehlém lese, nevyhazujte zbytky jídla na černé
skládky a za své ploty. Posbíraná jablka, vysypaná do stráně, jsou pro divočáky také skvělou pochoutkou. Bohužel to vše se zcela běžně děje, jen se rozhlédněte. Nepouštějte své
pejsky slídit do strání a křovin, neohrožujte
tak jejich, ale i své zdraví. Divočák na člověka
obvykle nezaútočí a raději uteče, ale psovi,
který ho v houštině vyruší, se s chutí postaví.
Následky mohou být fatální, nejen pro psa,
ale i pro páníčka.

Redukce počtu divočáků je nutná
Za nás, myslivce, vám mohu slíbit, že se
na podzim a v zimě, kdy je v chatách minimum lidí, pokusíme černou zvěř zredukovat
na únosnou mez. Všechny místní i chataře
bych chtěl požádat o toleranci posedů. Budou
stavěny pouze tam, kde se dá bezpečně střílet a bude vyloučeno jakékoli vaše ohrožení.
Snad se nám podaří prasata zredukovat tak,
že večerní procházka Šlemínkem nebo po Sekance bude plná romantiky a ne adrenalinu.
Text a foto: Rudolf Zděnek,
myslivecký hospodář
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{ spolky }

HASIČI SE V LÉTĚ NENUDILI
Uplynulé letní měsíce byly pro místní hasičské sdružení ve znamení požárů a nehod. Měli
tak možnost si ověřit, zda jsou na zásahy dostatečně technicky vybaveni a fyzicky připraveni. Průběh jednotlivých výjezdů popisuje velitel zásahové jednotky Jiří Ferencei.

Prázdniny ani pořádně nezačaly a zásahová jednotka SDH Hradištko měla napilno.
V pondělí 4. července ve večerních hodinách
došlo v Pikovicích k úmyslnému zapálení
dřevěné kolny a přilehlé malé chatky. Oheň
založený na balkoně chatky se naštěstí podařilo rychle lokalizovat, a tak škoda vznikla jen
na dřevěném obložení a podlaze. Přilehlou
kolnu se však už zachránit nepodařilo, z té
již při příjezdu hasičů prakticky nic nezbylo.
Po návratu z tohoto případu se hasiči ani pořádně nestihli umýt a už měli další hlášení
případu požáru chatky na Hradištku na Sekance. Jednotka k případu vyjela jak se zásahovým vozem Mercedes CAS 16, tak i s cisternou Tatra CAS 32. Při příjezdu hasičů byla
již chata zasažena v plném rozsahu a hořely
i okolní stromy, proto hrozilo rozšíření požáru do lesa těsně sousedícího s pozemkem
chaty. Po zjištění, zda se v objektu nenacházejí nějaké osoby, bylo ihned zahájeno hašení
a ochlazování stromů. Druhý útočný proud
byl nasazen na hašení chaty. Při příjezdu

jednotky HZS Jílové, byl již oheň téměř lokalizován. K úplné likvidaci požáru došlo až
v pozdních nočních hodinách.
Ani druhý den neměli hasiči klid. Ta samá
chata na Sekance vzplála chvilku po poledni
znovu. Naštěstí se, po nočním zásahu částečně již rozebraná a důkladně promočená
chata, nemohla tolik rozhořet. O to více práce
bylo s jejím rozebíráním a průzkumem, zda se ještě někde nenachází
skryté ložisko požáru.
V neděli 17. července ve večerních
hodinách došlo k požáru starých
hadrů a nepořádku v boudě u mostu přes Sázavu v Pikovicích. Jednotka na likvidaci tohoto požáru
použila tlakovou vodu a vzhledem
k silnému zakouření museli zasahující hasiči použít dýchací techniku.
U všech zásahů byly samozřejmě
s naší jednotkou SDH i profesionální
hasiči ze stanice Jílové a ti velice kladně oceňovali práci JSDH Hradištko.

V polovině prázdnin jednotka zasahovala
u dopravní nehody osobního vozidla, které
skončilo v zahradě chaty na boku mezi stromy.
Ve čtvrtek 11. srpna v 10.30 hodin byla naše
jednotka požádána o pomoc při vyproštění
dítěte, které zůstalo uvězněno ve skříni. Jednotka však byla během cesty k případu odvolána, neboť volající oznámila, že se jí skříň
nakonec podařilo otevřít, a tak naštěstí nebylo našeho zásahu potřeba.
Text a foto: Jiří Ferencei

POUŤ, KŘTĚNÍ HASIČSKÉHO PRAPORU A POUŤOVÁ ZÁBAVA
Sobotní den 18. června byl plný oslav a zábavy. Kromě pouťových atrakcí pro děti i dospělé v centru obce byl celé odpoledne program i v areálu hasičské zbrojnice. Od 15 hodin hrála k poslechu dechová hudba Pepíčka Hotového. Pro nás hasiče byla důležitá
17. hodina, kdy proběhlo vysvěcení nového praporu SDH štěchovickým farářem.

Své předvedli i soptíci z kroužku
mladých hasičů pod vedením
manželů Kaduchových, Markéty Podlešákové a Veroniky Jírové. Dalším bodem odpoledního
programu bylo vystoupení irský
lidových tanců dětské taneční
skupiny z Davle.
Ve 20 hodin se rozběhla pouťová
zábava, kterou jsme jako SDH
organizovali. K tanci a poslechu
hrála námi již osvědčená kapela
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Dynamit z Kladna. I přes počáteční nepřízeň počasí se nás sešlo dost a od 21 hodin
už ani nekáplo. Nálada byla výborná, kapela
hrála skvěle a v 23 hodin večer
proběhla travesti show Chichi
Tornádo, kterou sponzorovalo
Myslivecké sdružení Medník.
I po ukončení zábavy se ještě
do ranních hodin sedělo, popíjelo a diskutovalo před zámeckou
zdí. Myslím, že nejen zábava, ale
celý den se vydařil a že to stálo zato. Tímto děkujeme všem
sponzorům praporu i hradištské
poutě.
Text a foto: Milan Burian

{ policie iNformuje }

DOPORUČENÍ SENIORŮM

Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Zranitelnější jsou i v silničním provozu. Policie ČR v rámci preventivního působení seznamuje
občany dříve narozené s některými preventivními projekty a programy. Jedním z nich je
i preventivní projekt „(Ne)Bezpečný věk“, který je právě určen seniorům.

Jak se vyhnout podvodu
Podvodníci využívají různé záminky
a lsti, aby se dostali k vašim penězům.
Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást.

2.
ČÁST

pootevřené, a tak můžete některé věci
vyřídit bezpečněji.

Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li,
kdo je za nimi.

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz,
nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo
instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností
trvejte na tom, že o nabízenou službu
nestojíte.

Pořiďte si panoramatické kukátko, které
vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen

Nepodléhejte lákavé vidině snadného
zbohatnutí. Podomní nabídky výher
v loterii nebo výhodných koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.

Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho
cizího nevpouštějte do svého bytu.

Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě a ve vašem okolí. Napište si jejich
telefonní čísla, v případě potřeby bývá
jejich pomoc nejrychlejší.
Důležitá telefonní čísla (policie, lékař,
hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat
pomoc.
Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí,
k podpisu závažných dokumentů, např.
k převedení bytu, domu nebo chaty
nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše
si v klidu a pečlivě promyslete.
Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si
poradit od dalších věrohodných osob.
Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům,
nabízí i bezplatnou právní poradnu.
Text: nprap. Zdeněk Chalupa,
tiskový mluvčí PČR Praha-venkov
{ událost }

HRADIŠTKO VE FILMU
Poslední prázdninový víkend se vodáci sjíždějící Sázavu neplánovaně stali aktéry připravovaného celovečerního filmu Můj vysvlečenej deník, který do Pikovic přijel natáčet
režisér Martin Dolenský (režisér filmu Chyťte doktora).

Scénář k filmu vznikl podle stejnojmenné
knihy autorky Johany Rubínové. Sedmnáctiletá studentka gymnázia Johana, kterou
ve filmu ztvární vycházející hvězda českého
filmu Veronika Kubařová (Lidice, Ženy v pokušení, Nejkrásnější hádanka) žije s otcem
a jeho druhou ženou. Snaží se vypátrat osud
své záhadně zemřelé matky, kvůli nešťastné
lásce má za sebou pokus o sebevraždu a pobyt v psychiatrické léčebně a stejně jako parta
jejích přátel se snaží najít někoho, kdo by ji
měl rád.

Další z řady filmů pro teenagery je na rozdíl
od komedií typu Snowborďáci nebo Rafťáci
trochu vážnějšího rázu. Hrdinové zažívají příhody, které neminou nikoho v tomto
složitém období na prahu dospělosti, a dospívající diváci se s děním na plátně snadno
ztotožní. Vedle V. Kubařové ve filmu hraje
i S. Stašová, P. Špalková, V. Žilková, I. Bareš
nebo J. Prachař. V kinech by se měl objevit
na jaře příštího roku.
Pokud budete tápat, která část filmu byla
točena právě u nás, pak vězte, že o sjíždění

Sázavy ve filmu neuslyšíte. Scény, kdy parta
Johaniných přátel sjíždí „Otavu“, však byly
točeny v Pikovicích u mostu. „Hradištský“ je
i pohled do minulosti hlavní hrdinky, když
vzpomíná, jak nachytala svého bývalého
v maringotce s Lucií.
Knihu Můj vysvlečenej deník si můžete vypůjčit v naší knihovně.
Text a foto: Lucie Hašková
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{ anketa }

PIKOVICKÁ ANKETA – 2. část
Před několika měsíci se v Pikovicích rozpoutala anketa na téma dodržování nedělního klidu. S odstupem času si pikovičtí chválí, že anketa měla pozitivní účinek. Nebylo
potřeba žádné vyhlášky, stačilo pouze přimět lidi zamyslet se nad tím, zda svou prací
neobtěžuji okolí. Lidé se snaží nechat hlučnou práci na kterýkoli jiný den, než je neděle.
Přáli bychom si, aby se nedělní klid rozhostil i v dalších částech obce.

Anketa v Pikovicích nekončí, stále můžete
zasílat své názory na
jana.chad@centrum.cz.
Přinášíme další došlé příspěvky.
Souhlasíme s nedělním klidem, je to výborný
nápad.
Olina Biskupová a Čerepušťákovi

Dobrý den, přečetl jsem si Váš návrh
na klidnější Pikovice. Fandím Vám, neboť jezdím občas do Rakouska a Švýcarska
a tam je to naprostá samozřejmost. Jsem
přesvědčen, že při troše snahy a ohleduplnosti to může většina lidí dodržet. Začal jsem nabádat sousedy, aby to vzali
na vědomí. Nakolik se mi to podaří, Vám

sdělím za čas. Hezký den a hlavně klidnou
neděli.
Jan Čižinský

Klid o nedělích – souhlasím s tím, aby se
v tuto dobu zachovával klid.
Helena Horáková
S vaším návrhem dodržovat (pokud možno –
pokud zrovna někdo nestaví dům) naprosto
souhlasím.
Jan Čižinský ml.
{ fejeton }

MARINGOTKA V ZÁŘI REFLEKTORŮ
Jsem typická ženská, která je netrpělivá
a chce mít všechno hned. A nemám ráda práce, při nichž se musím spolehnout na schopnosti druhého. Když můj manžel zaparkoval začátkem prázdnin před naším domem
maringotku, kterou zamýšlel zrekonstruovat
a využít jako včelín, tušila jsem, že se tato
„strašárna“ na své plánované stanoviště honem nepožene.
Abych urychlila její odjezd, snažila jsem se
být nápomocná při její rekonstrukci. Zatímco manžel natíral vnější stěny, já malovala
interiér, když on pokládal novou podlahu,
já pucovala nábytek. Práce nás oba těšila
a zdálo se, že ji brzy dotáhneme do konce.
Zbývalo sundat a opravit kola. Jenže do toho
přišlo vybírání brambor, budování nového
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přístřešku a kdesi cosi a práce na maringotce ustaly. Navíc se kolem ní začaly hromadit
nevzhledné věci – dřevěné desky, plechová
skříň, hromada štěrku… Najednou nezbýval
čas práci dotáhnout do konce, uklidit, odvézt. Pomalu se na maringotku zapomínalo.
Jednoho horkého letního dne zavolal známý, že za pár dní přijedou do Pikovic filmaři
a shánějí k natáčení maringotku. To byl ideální impuls k tomu, aby se práce na její rekonstrukci dotáhly do konce. Když už jednou
pojede do Pikovic, tak ji rovnou odvezeme
na konečné místo. Na obhlídku maringotky
přijelo kolem deseti filmařů – režisér, asistent
režie, rekvizitoři, architekti, technici. Fotili si
každý detail maringotky a i kolem ní, stále
něco řešili a zapisovali.

Zpovzdálí jsem je sledovala a najednou viděla ten neskutečný nepořádek kolem, který
jsem už přestala vnímat. Úplně jsem se za to
před nimi styděla. Až pak jsem zaslechla
útržky z jejich rozhovorů: „Tady ta hromada
dříví je dobrá, ten štěrk se sem hodí, ta plechová skříň je perfektní…“
„Počkejte, vy ji nechcete odvézt do Pikovic?“
zeptala jsem se.
„Ne. Víte, ona má stát jako na stavbě a tady ty
haldy kolem, to se nám přesně hodí,“ dostalo
se mi odpovědi.
„Chcete mi říct, že se vám líbí tenhle strašnej
nepořádek?“ zděsila jsem se.
„Nehodláte to snad do neděle uklidit?“ zhrozili se do jednoho ti pánové.
„Když se vám to líbí, tak určitě ne.“
Filmový štáb měl přijet po natáčení v Pikovicích až v pozdních večerních hodinách. Před
tím však dorazili rekvizitoři vybavit interiér
maringotky tak, aby vypadala jako přechodná ubytovna geodetů. Jako rekvizity posloužily manželovy zabahněné holinky, špinavé
montérky, kanystry s benzínem i nádobí
na písek našich dětí. Zkrátka, všechno, co se
kde válelo, bylo najednou využito. Rekvizitoři byli nadšeni.
K půlnoci náš dům obklopila auta filmového štábu. Techniky vystřídali osvětlovači,
zvukaři, producenti, kameramani, režiséři,
maskérky a kostymérky, skript, klapka a nakonec herci. Několikahodinové přípravy vyvrcholily v natáčení scény „na ostro“. Naše
maringotka se zaskvěla v záři reflektorů. Snímaly ji kamery ze všech stran. Jejími dveřmi
procházeli známí herci.
Když jsme ji za několik dní zapojili za traktor
a vezli na určené místo vedle včelích úlů, už
jsem si neříkala, že se jí konečně zbavíme. Ze
vrat odjížděla filmová star. Na jaře se na ni
půjdeme podívat do kina…
Text a foto: Lucie Hašková

