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Páteční odpoledne 21. října se ve škole konalo dýňobraní, na
které se celý rok těší desítky dětí i tvořivých rodičů. Řada dýní
se proměnila v hotová umělecká díla.

V sobotu 29. října přichystal SDH Hradištko pro rodiče s dětmi
zábavné odpoledne, které vyvrcholilo lampionovým průvodem
a ohňostrojem. Více na str. 16.

12. listopadu nezůstalo v příjemně vyhřáté tělocvičně jediné
volné místo. Na posvícenské zábavě se při hudbě skvělé kapely
Elefant tancovalo dlouho do noci.

V sobotu 5. listopadu bylo na vítání občánků pozváno rekordních 29 dětí. Slavnostní akt se konal hned dvakrát za sebou. Více
se dočtete na str. 12.

V sobotu 26. listopadu uspořádaly členky SPOZu setkání jubilantů. Návštěvníci si poslechli vystoupení dětí ze školy i slavnostní blahopřání.

V neděli 27. listopadu byl slavnostně zahájen adventní čas
a rozsvícen vánoční strom, čemuž přihlíželo několik stovek návštěvníků. Více na str. 7.

Druhá adventní neděle patřila Flétničkám z Hradištka, které
přeplněné obřadní síni zahrály známé i méně známé vánoční
písně a koledy. Více na str. 6.

V rámci V. Hradištského adventu uspořádala knihovna setkání
pro rodiče s dětmi Knížka od Ježíška, besedu o kvalitních českých knihách pro děti. Více na str. 11.

{ EDITORIAL }

{ z jednání zo }

Zastupitelstvo jednalo 26. září 2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Rozpočtovou změnu č. 3/2011.
 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pozemku parc. číslo 881/1 ve vlastnictví obce, zapsaném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj. V souladu s ust. § 24 odst. 4
zák. č. 458/2000 Sb., o 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 číslo IV-12-6002325/001 pro
účely zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy. Právo odpovídající věcnému břemeni
se zřizuje za úplatu. Finanční náhrada činí částku
ve výši 4 400 Kč včetně DPH.


Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
poslední letošní Zpravodaj
nemá žádné výrazné
tematické zaměření.
Vánoční téma přechází
v téma náboženské a to
zase v téma společenské.
Na Vánoce si i nevěřící
uvědomují, že jsme křesťané,
a tudíž oslavujeme narození
Ježíše Krista. Proto jsme si
jako osobnost rozhovoru
vybrali našeho (a snad ho
tento titul potěší) pana
faráře. O štěchovické farnosti
se dočtete i v příspěvku
J. Štochla.
S blížícím se koncem roku
také bilancujeme uplynulé
období, myslíme na ty,
kteří nás opustili, a tak
i my zavzpomínáme na
zemřelé. A samozřejmě
shrneme některé události
Hradištského adventu.
Zimní číslo má ještě
jedno téma, které je však
neviditelné. Články, které
jsme zasílali pro kontrolu
těm, jichž se týkaly nebo
v nichž byli vzpomínáni
jejich blízcí, vyvolaly vždy
tutéž reakci – dojetí. Radost
beze slov.
Proto si přejme, aby každý
z nás během nadcházejících
vánočních svátků prožil
dojemnou chvíli, ať už
budeme sami dojati nebo
dojmeme druhé.
Lucie Hašková



Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
pozemků parc. číslo 803/3, parc. číslo 138/13,
parc. číslo 132/1 PK ve vlastnictví obce, zapsané
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj. V souladu s ustanovením § 50a)
a § 151n) až 151 p) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, byla společností Telefónica O2 Czech
Republic předložena Smlouva o zřízení věcného
břemene číslo SAP P-073-2-2441 na pozemcích
ve vlastnictví obce dotčených stavbou. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za úplatu.
Finanční náhrada činí částku ve výši 1 575 Kč bez
DPH. Pozemky se nacházejí v místní části obce
Rajchardov.
 Dokončení na straně 2

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

20. února 2012.

Nezapomeňte připsat své jméno
a kontakt. Výherce obdrží knihu
od V. Pavelčíka: Moráň – zaniklá
ves při Vltavě. Vylosovanou výherkyní z minulého čísla se stala paní
Jana Malkovská.
Stále nám také můžete posílat své
fotografie na titulní stranu příštího
Zpravodaje.Téma:

Jaro na Hradištku.

Za zimní snímky děkujeme paní
J. Vilingrové.
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{ Z jednání zo }

Zastupitelstvo jednalo 26. září 2011


Dokončení ze strany 1

Převod pozemku parc. č. 80/12 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 3 936 m2, katastrální území Hradištko pod Medníkem,
v souladu s Prohlášením o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě § 1, zákona ČNR č. 172/1991 Sb.,
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obce vyhotovené podle § 36 odst. 10 vyhl. ČÚZK č. 190/1996
Sb., ve znění vyhlášky ČÚZK č. 179/1998 Sb., § 56 odst. 8 zákona
č. 367/1990 Sb., o nabytí vlastnického práva obce Hradištko. Pozemek byl původně zapsán na MNV Hradištko a nachází se v místní
části Hradištko „U Lídy“.
 Převod pozemků parc. č. 79/2 (766 m2), parc. č. 79/55 (375 m2)
a parc. č. 174/2 (654 m2) trvalý travní porost, katastrální území
Hradištko pod Medníkem, v souladu s Prohlášením o přechodu
vlastnického práva k nemovitostem na obec na základě § 1, zákona
ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví obce vyhotovené podle § 36 odst. 10 vyhl.
ČÚZK č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky ČÚZK č. 179/1998 Sb.,
§ 56 odst. 8 zákona č. 367/1990 Sb., o nabytí vlastnického práva
obce Hradištko. Pozemky byly původně zapsány na MNV Hradištko a nacházejí se v místní části Hradištko „U Lídy“.


Rozhodnutí o pořízení územní studie z jiného podnětu pro vymezené zájmové území v ÚPNSÚ Hradištko v ploše OC (pozemky
p.č. 81/1; 81/20),OC 25 (pozemky p.č. 585,591), s tím, že zpracování ÚS bude plně hrazena navrhovatelem dle §30 odst.3 zákona
č.183/2006 Sb. Zadání územní studie bude veřejně projednáno.
 Uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti s paní Ing. Pavlou Bechyňovou.
 Uzavření smlouvy na elektronické spisové služby „B“ s partnery
projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III“
č. MEUC-O34733/2011.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Informaci starosty obce pana Antonína Merty o kontrole zápisu a usne-

sení č. 3/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2011.
Informace místostarosty obce o současném stavu příprav přístavby
ZŠ Hradištko.
 Informace starosty obce o problematice dopravní obslužnosti obce
a odeslání dopisu s podněty na Krajský úřad, odbor dopravy.
 Informaci o prověření kvalifikačních požadavků kladených na fyzickou osobu oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti
podle § 24 stavebního zákona, jedná se o Ing. Pavlu Bechyňovou.
Text: Milan Vála


Zastupitelstvo jednalo 28. listopadu 2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Rozpočtovou změnu číslo 04/2011. Navýšení příjmů v částce 947 000 Kč, navýšení výdajů v částce 1 607 000 Kč. Celkové
rozpočtové příjmy po změně jsou ve výši
35 972 000 Kč, celkové výdaje 43 972 000 Kč.
 Prodej pozemku parc. č. 856/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2
ve vlastnictví obce. Cena pozemku je stanovena na 450 Kč/m2, t.j. celkem 23 850 Kč
včetně DPH. Pozemek se nachází v místní
části obce osada Budákov a vznikl rozdělením pozemků parc. č. 856/2 a parc. č. 493/1.
Navazuje na pozemek ve vlastnictví fyzické
osoby a je využíván jako zahrada ke stávajícímu rekreačnímu objektu a tvoří jeden
funkční celek. Prodejem tohoto pozemku
do vlastnictví fyzické osoby bude vlastnicky zcelena tato část území.
 Zřízení věcného břemene – uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na pozemcích parc.
č. 502/37, 502/156, 502/164, 502/165, 502/166,
502/167 a 502/168 ve vlastnictví obce. V souladu s § 50a) a § 151n) až 151p) zákona č. 40/
154 Sb., zákon 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 uzavření
budoucí smlouvy číslo IV-12-6013381/1
o zřízení věcného břemene pro účely zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy. Právo odpovídající věcnému břemeni
se zřizuje za úplatu. Finanční náhrada činí
částku ve výši 9 720 Kč. Pozemek se nachází
v místní části obce Hradištko Nade vsí.
 Zřízení věcného břemene – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na pozemku parc.


{

2

}

č. 841/1 ve vlastnictví obce. V souvislosti
s umístěním domácí čističky odpadních
vod na pozemku parc. č. 597/10, katastrální území Hradištko pod Medníkem
a uvažovaným vypouštěním dešťových
a předčištěných vod do vodoteče – řeky
Sázavy byla předložena investorem Pragoconstrukt s.r.o. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví obce dotčených stavbou. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za úplatu. Finanční
náhrada činí částku ve výši 1 000 Kč bez
DPH. Pozemek se nachází v místní části
obce Pikovice.
 Podání žádostí obce Hradištko o dotace
z Fondů Středočeského kraje pro rok 2012
v rámci programů:
 Středočeského Fondu podpory Dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt „Strojní dovybavení zásahových vozidel Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Hradištko“. Celkové náklady na projekt
činí částku ve výši 90 256 Kč vč. DPH, požadovaná neinvestiční dotace činí částku
ve výši 85 743 Kč a vlastní spoluúčast obce
částku ve výši 4 513 Kč.
 Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Zkvalitnění technického vybavení knihovny jakožto kulturního
centra obce“. Celkové náklady na projekt
činí částku ve výši 45 500 Kč vč. DPH.
Požadovaná dotace je ve výši 42 750 Kč.
Vlastní spoluúčast obce pak činí částku
ve výši 2 750 Kč.
 Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
na projekt „Mateřská škola Hradištko –
výměna kotlů ústředního topení vč. části







rozvodů“. Celkové náklady na projekt činí
částku ve výši 780 000 Kč vč. DPH. Požadovaná dotace je ve výši 741 000 Kč s vlastní
spoluúčastí obce ve výši 39 000 Kč.
Středočeského Fondu cestovního ruchu
a podpory podnikání na projekt „Naučná
stezka Vystěhované Hradištko“. Celkové náklady na projekt činí částku ve výši
674 000 Kč. vč. DPH. Požadovaná dotace
je ve výši 640 300 Kč s vlastní spoluúčastí
obce ve výši 33 700 Kč.
Středočeského Fondu životního prostředí
a zemědělství na projekt „Nové vodovodní
řady PK1, PK2 a PK3 na pozemku parc.
č. 351/89“. Celkové náklady na projekt činí částku ve výši 2 080 000 Kč bez DPH.
Požadovaná dotace je ve výši 1 976 000 Kč
s vlastní spoluúčastí obce ve výši 104 000 Kč.
Žádost o investiční záměr a finanční podporu z Ministerstva financí České republiky na projekt Přístavba Základní školy
Hradištko a zadání výběrového řízení
na vypracování rozpočtu a realizaci přístavby. Provedením výběrového řízení
bude pověřen Ing. Benada.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:




Informaci starosty obce p. Antonína Merty o kontrole zápisu a usnesení č. 4/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne
26. 9. 2011.
Informaci o současném stavu příprav
umístění a vybudování nového sběrného
dvora na pozemcích parc. č. 290/2 a parc.
č. 290/3 v katastru obce Hradištko, místní
část Brunšov v souladu s územním rozhodnutím včetně celkového finančního
vyjádření.

{ aktuálně }

NĚKOLIK INFORMACÍ O VODĚ
Rekonstrukce vodovodního řadu
Brunšov

Brunšov je jednou z posledních lokalit, potýkajících se s problémy ve vodovodním potrubí.
V letošním roce byly zrealizovány již některé
výměny starého potrubí. Jednalo se o výměnu
vodovodního řadu v hlavní dlážděné silnici
směrem od restaurace Rozmarná, dále v místní
komunikaci směrem od křižovatky s dlážděnou
směrem k p. Boťovi a p. Nožinovi. Dále probíhá výměna vodovodního potrubí v dlážděné
vozovce směrem na Ovčičky. Připravovanou
etapou je zokruhování vodovodního potrubí
v lokalitě u filmového archivu. V neposlední
řadě pak výměna vodovodního potrubí z hlavní silnice směrem na Šlemín a k prameništi pitné vody. Touto kompletní výměnou očekáváme
podstatné zlepšení tlakových poměrů a kvality
vody v potrubí na celém Brunšově.

Vodovod Pikovice
V letošním roce byla realizována výstavba
vodovodní sítě v Pikovicích a nyní probíhá
připojování jednotlivých objektů na tyto
vodovodní řady. Přestože původně přihlášených objektů k připojení bylo zhruba 110 ks,
k dnešnímu dni obec eviduje 174 smluvně
potvrzených vztahů. Z tohoto důvodu budeme v realizaci přípojek pokračovat i zjara
příštího roku. V tomto termínu dojde také
ke kolaudaci nových vodovodních řadů
a následnému spuštění vodovodních přípojek do provozu. Majitelé připojených objektů obdrží ze strany obce smlouvu o odběru
vody. Nyní připravujeme žádost o dotaci

na rozšíření vodovodní sítě i do zbývajících
částí obce, které nebyly předmětem I. etapy.

Kanalizace a ČOV Pikovice
V současné době probíhá vodoprávní řízení
na projekt „Kanalizace a ČOV – Pikovice“.
Někteří majitelé nemovitostí
byli již kontaktováni v souvislosti s výstavbou vodovodní
přípojky a byla jim nabídnuta
možnost přihlášení své nemovitosti ke kanalizační přípojce formou smluvního dokumentu „Dohoda s vlastníkem
nemovitosti o podmínkách
zřízení stavby a jejího provozu“. Majitelé ostatních nemovitostí, kterých se současná
výstavba vodovodní sítě netýká, budou taktéž vyzváni
písemně k podpisu této dohody. V následujících dnech obdrží poštou zásilku s dotazem
na zájem o připojení. Podepsané formuláře je
třeba doručit zpět na adresu obecního úřadu
a tím může být na přihlášenou nemovitost
vydané vodoprávní povolení k připojení a lze
ji tímto zahrnout do žádosti o dotaci, kterou
obec Hradištko bude následně připravovat.
Zmíněný formulář je možné získat i na webových stránkách obce Hradištko. V případě,
že majitel nemovitosti nebude mít o připojení zájem a nepošle na obec tento podepsaný
dokument, bude pak hradit náklady na pořízení celé kanalizační přípojky z vlastních
zdrojů.

TŘÍDÍME NOVÉ DRUHY ODPADŮ
V návaznosti na článek „Recyklace šetří“, který byl zveřejněn v minulém čísle Zpravodaje, si Vás dovoluji seznámit s některými současnými aspekty v odpadovém hospodářství
naší obce.

Ve spolupráci s firmou RUMPOLD-P, která
zabezpečuje veškerý svoz tříděného i netříděného komunálního odpadu v naší obci, se
nám podařilo provést
kompletní výměnu stávajících kontejnerů na sklo
za nové, takzvané zvony
v bílém provedení na sklo
bílé a zeleném provedení
na sklo barevné. Dále
naše obec na základě
požadavků občanů zakoupila dva nové kontejnery na nápojové krabice
od mléka, džusů apod.,
a to v modrém provedení,
z nichž jeden byl umístěn
u základní školy a druhý
ve sběrném dvoře v centru obce. Těmito opatřeními chceme nadále zkva-

litňovat třídění odpadů a věříme, že v tomto
smyslu najdeme u občanů pochopení.
Ke zlepšení životního prostředí jsme rovněž
vybudovali nová zděná
kontejnerová stání. Je
předpoklad, že v tomto
trendu budeme dále pokračovat a považujeme
toto za jedno ze základních opatření k likvidaci
pohazovaných odpadků
a zbytků u volně stojících kontejnerů. Přijatá
opatření mají ve většině
své příznivce, ale i řadu
odpůrců, budoucnost
ukáže, zda jdeme správným směrem.
Text: Milan Vála;
foto: Lucie Hašková

Vodovod Sekanka

V letošním roce byla dokončena výstavba
vodovodní sítě do oblasti zvané Hradištko
– Sekanka. V celkové délce více než 3 000 m
tak bylo umožněno napojit se na veřejný vodovodní řad více než 90 objektům.

Vodovodní řad – Velká Podkova
Na výstavbu vodovodního řadu do oblasti
zvané „Velká Podkova“ je také připravena
žádost o dotaci ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a nyní nezbývá než doufat v její
schválení.
Text: Iveta Myšková;
foto: Pavel Pešek

VÝSTAVBA NOVÉHO
SBĚRNÉHO DVORA
Od roku 2001 bylo v naší obci zkolaudováno 150 nových rodinných domů, což s sebou přineslo nárůst počtu trvale žijících
obyvatel o 600 osob. Spolu s nadprůměrným počtem rekreačních objektů (1700
chat) to přináší hlavně stále se zvyšující
produkci odpadu.
Vyjma běžný domovní odpad jsou to i odpady s dalším využitím. Obec proto vypracovala projekt výstavby nového sběrného
dvora. V červenci 2011 jsme podali žádost
o poskytnutí podpory z operačního programu životního prostředí. Úspěšně jsme prošli kontrolou formálních náležitostí, žádost
byla akceptována a po vyhodnocení útvary
Státního fondu životního prostředí byla obci
Hradištko přiznána podpora na realizaci
sběrného dvora v maximální možné výši.
Celkové náklady projektu byly vyčísleny
na 2 781 557 Kč, z toho přiznaná dotace činí
2 009 869,20 Kč.
Nový sběrný dvůr bude umístěn v oblasti dolního Brunšova, na pozemcích obce p.č. 290/2
a 290/3. Jeho realizace je plánována v příštím
roce a bude sloužit k ukládání odpadu pro
obyvatele a vlastníky nemovitostí v obcích
Hradištko a Krňany, které se budou na výstavbě finančně spolupodílet.
Text: Radka Svobodová
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Plán zimní údržby místních komunikací
Nekompromisně se blíží nové zimní období a je nutné v tomto směru minimálně na stejné úrovni zabezpečit zimní údržbu chodníků, místních komunikací i dalších veřejných
prostranství.

Zaměstnanci obce, kteří tuto údržbu provádí,
mají k dispozici solidní strojní vybavení M
26, M 25, sněhovou frézu a další, v případě
potřeby máme zabezpečenu i smluvní výpomoc od firem Natural, SÚS Praha-západ
a Autodoprava Neužil. V katastru naší obce
je dále na různých místech umístěn posypový materiál. Nikdy není vše dokonalé a nebude tomu ani tak v případě zimní údržby.
Dovolujeme si tímto naše občany požádat
o toleranci, nelze okamžitě hned ráno při
sněhových kalamitách či námrazách vyhovět všem. Z výše uvedeného byla pro letošní
zimní provoz a údržbu stanovena následná
opatření zejména při hrnutí sněhu a posypu.
V katastru naší obce je vedena státní silnice II.
kategorie začínající za mostem v místní části
Brunšov vedoucí přes Rajchardov a Hradištko
směrem na Krňany. Státní silnice III. kategorie
vede od rybníka přes centrum obce do Pikovic a dále po ulici Dlážděné až k řece Sázavě. Na těchto silnicích provádí zimní údržbu

Správa a údržba silnic Kladno. V případě
potřeby a našich časových možností se snaží
vypomoci na těchto úsecích i naše technika.
Zimní údržbu na našich místních komunikacích jsme rozdělili celkem do třech pořadí
dle důležitosti výjezdů a vjezdů – viz tabulka.
S těmito opatřeními začínáme zkušebně
v tomto zimním období. Případné smysluplné připomínky či doplnění je možné v průběhu zimního období realizovat na základě
vzájemných konzultací. Podrobný plán údržby je možný k nahlédnutí u pracovníků OÚ
p. Vály a pí. Svobodové.
V návaznosti na výše uvedené si dovolujeme upozornit všechny občany, aby v zimním
období neparkovali svá osobní či nákladní
vozidla na místních komunikacích, která by
mohla zapříčinit neprůjezdnost a tudíž i neprovedenou zimní údržbu. Byla by škoda,
aby kvůli jednomu či dvěma vozidlům trpěli
ostatní občané a docházelo by tak k různým
zbytečným excesům.

Po- Stanovená
Části obce
doba
řadí úklidu

I.

II.

III.
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podkova na Rajchardově (výjezd policie)
příjezdová komunikace od ČMCHS směrem na Brunšov a navazující ulice Dlážděná
střed obce a navazující příjezdy k ZŠ
sjezd z hlavní silnice směrem na Šlemín a sjezd z hlavní silnice k Vltavě
Nádražní ulice v Pikovicích (trasa autobusu)
Brunšov: horní část navazující místní komunikace s rodinnou zástavbou
Brunšov: dolní část a celá příjezdová komunikace do osady Šlemín
část Rajchardova
Hradištko: zbylé místní komunikace s rodinnou zástavbou navazující na střed obce a další části
příjezdové komunikace do osad Sekanka a Budákov a místní komunikace v těchto osadách
Pikovice: místní komunikace s rodinnou zástavbou
málo vytížené místní komunikace v horní i dolní části Brunšova
část místní komunikace do Říčného
zbylá část Rajchardova
zbylá část Hradištka
osada Vojtěška
Pikovice: osada Severka I a Severka II a přilehlé málo vytížené místní komunikace

Prořez křovin podél komunikací

Z pohledu posledních případů a návazných
jednání týkající se vysázených keříků, křovin
či stromků před svými nemovitostmi na pozemcích ve vlastnictví obce či pozemcích
ve vlastnictví jiných vlastníků si dovolujeme
občany požádat, aby neosazovali své zahrady
z vnější strany plotu. Při prořezávání prorostlých křovin v bezprostřední blízkosti místních komunikací dochází často ke sporům
a bezdůvodným slovním střetům, proč tak
naši pracovníci činí. Tento prořez se provádí
především v okolí komunikací, na kterých se
pohybují popelářská a hasičská auta, sanitky
a podobná další vozidla, k zabezpečení jejich
normální průjezdnosti. Nově vysazované křoviny, stromky či jiná okrasná zeleň se samozřejmě může vysazovat, ale pouze na pozemcích ve vlastnictví dotčených majitelů a ne
za jejich hranicemi. Na tuto skutečnost budou
upozorněni i majitelé rekreačních nemovitostí. Děkujeme Vám v tomto za pochopení.
Text: Milan Vála; foto:
Jaroslava Vilingrová

PROJEKT:

V příštím roce si budeme připomínat 70. výročí vystěhování obcí na Benešovsku za
druhé světové války. Projekt Ohlédnutí si
klade za cíl společně prezentovat všechny
vzpomínkové akce, které budou jednotlivé
obce pořádat. Společnými silami vznikne
i almanach vzpomínek na tyto události.

V Neveklově proběhne vzpomínkové setkání začátkem září, v Netvořicích a Kamenném
Přívoze pořizují záznamy vzpomínek pamětníků, o.p.s. Posázaví připravilo hraný dokument o zbraních SS, který se během letošního
roku natáčel v Lešanech.

Vzpomínkové akce na Hradištku
I naše obec se připojí ke vzpomínkovým
akcím. Podali jsme žádost o dotaci na vybu-

{ aktuálně }

VÍTE, CO JE RUD?

RUD znamená rozpočtové určení daní. Jde o systém financování všech obcí a měst,
který je pro starosty noční můrou. Z určitých daní, které stát vybere, dostanou obecní
rozpočty 21,4 %. Prostřednictvím RUD se zajišťuje financování obce, a to tak, že na tom
všechny obce s výjimkou čtyř největších měst tratí.

O podrobnostech hovořila Ing. VĚRA KOVÁŘOVÁ, předsedkyně politického hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve Středočeském kraji, která již řadu let bojuje za odstranění diskriminace ve financování obcí.
 O které daně se jedná?
Jde o daň z přidané hodnoty, daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnanci), daně z příjmů
fyzických osob vybírané srážkou podle
zvláštní sazby (dohody), daně z příjmů fyzických a právnických osob.
 Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé
obce?
Počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných (ti, kteří podnikají na živnostenský list) se sídlem na území
obce, velikost katastru obce. A koeficienty
dle velikosti obce.
 Existují rozdíly v příjmech na jednoho
obyvatele v jednotlivých obcích?
Ano, zjednodušeně řečeno: čím větší obec
či město, tím je příjem na 1 obyvatele vyšší.
 Jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“ obcemi
a Prahou?
Rozdíl je 4,5násobek. „Nejchudší“ obce dostávají v průměru 6 800 Kč na 1 obyvatele,
Praha 31 700 Kč. Do roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5násobný.
 Hodně se hovoří o návrhu novely zákona
o RUD připravený Ministerstvem financí.
O co v ní jde?
Má snížit diskriminační rozdíl ve financování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze
4,5násobku na 3násobek. Je výsledkem dlou-

OHLÉDNUTÍ
dování naučné stezky o vystěhování a plánujeme také uspořádat výstavu o historii
Hradištka za druhé světové války. Akce však
nemusí být nutně jenom vzpomínkové, ale
může se jednat i o jakoukoli sportovní, společenskou či kulturní akci, kterou uspořádají
místní spolky a sdružení, kde bude vzpomenuto událostí před sedmdesáti lety.

Almanach Ohlédnutí
Součástí projektu je vydání almanachu
Ohlédnutí – sborníku textů se vzpomínkami nebo autentickými záznamy výpovědí
o událostech za druhé světové války. Redakce
Zpravodaje už tento materiál sbírá několik
let, takže jistě budeme mít čím přispět. Přesto
vyzveme ke spolupráci místní základní školu

hodobého úsilí Sdružení místních samospráv
ČR (SMS ČR) a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN).
 Co přinese návrh novely zákona o RUD
obcím a městům?
Příjmy samospráv by se zvýšily o 1 400 až
2 400 Kč na obyvatele až do velikosti 20
tis. obyvatel. Pozitivní dopad to bude mít
na všechny obce a města kromě čtyř největších měst.
(Pozn. red.: Dnes obec Hradištko dostává
11,2 mil. Kč, dle návrhu by se příjmy zvýšily
o 3,1 mil. Kč.)
 Odkud se vezmou peníze na změnu zákona o RUD?
7 miliard Kč z tzv. nenárokových dotací
z ministerstev, které nebyly vždy rozdělovány transparentně, 1,5 miliard Kč z rozpočtu
ministerstva školství na počet žáků ve škole
a 5 miliard Kč se vezme z rozpočtu čtyř největších měst: Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
 Proč se odebírají peníze právě čtyřem
největším městům?
Za dob existence okresů dostávala tato města peníze navíc mimo systém RUD. Okresy
byly zrušeny a jejich povinnosti převzaly kraje. Nikdo však neměl odvahu odebrat těmto
městům peníze, které jim náležely neprávem.
Např. na jednoho Plzeňana je v současné
době dvakrát více peněz než na jednoho
občana Českých Budějovic či Liberce. Bezdůvodně – obě města jsou statutární a plní
stejné funkce a povinnosti.
 Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu čtyř let kompenzovány i s ohledem na výši jejich dluhů
a zapojíme do pátrání i děti. A to proto, že pamětníci, kterých se na tyto události můžeme
ptát, byly v době vystěhování v dětském věku.
Jak prožívali okamžik, když měly opustit domov, kamarády i školu?
Výtvarné kroužky se mohou zapojit do projektu tím, že vytvoří obrázky na téma „Zítra
musíš odejít z domova“. Ze všech prací bude
uspořádaná společná výstava.

Harmonogram projetku
Do 31. ledna 2012 je nutné odevzdat návrhy vzpomínkových akcí, které se odehrají
od dubna do října 2012 k otištění na společném plakátu a zveřejnění na všech webových
stránkách regionu.
V dubnu 2012 budou zahájeny vzpomínkové
akce v obcích první vlny vystěhování, mezi
něž patří i obec Hradištko.

tak, aby se mohla na nově vzniklou situaci
dostatečně připravit. Nadále budou dostávat
několikrát více než ostatní obce.
 Chcete vzít peníze Praze. Občané Středočeského kraje jezdí přece do Prahy, využívají veřejnou dopravu při cestě do zaměstnání, navštěvují divadla. Praha platí
vybudování komunikací, po kterých Středočeši jezdí. Jak k tomu Praha přijde?
Vezměme to z druhé stránky. Pražané jezdí
do okolních měst a obcí za rekreací. V podstatě tři dny v týdnu žijí mimo Prahu a využívají místní infrastrukturu, veřejné osvětlení,
jezdí po obecních komunikacích, používají
místní veřejnou dopravu, produkují odpad
atd. A obce? Ty také financují výstavbu
místních komunikací a dotují autobusovou
dopravu na svých katastrech. A kromě toho
velká část občanů bydlí na venkově, používá
místní infrastrukturu a veřejnou dopravu, ale
trvale jsou tito občané hlášeni v Praze, kde
mají také většinou i sídlo své firmy. Praha
pak za ně dostává 31 700 Kč/1 obyvatele včetně 30 % jejich daňové povinnosti z podnikání (OSVČ) a obce, ve kterých skutečně bydlí,
nedostanou za tyto občany v rámci systému
RUD ani korunu.
 O Praze se tvrdí, že špatně hospodaří. Je
to pravda?
Myslím, že některé kauzy jsou dostatečně
známé.
 Jak se staví starostky a starostové ke změně zákona o RUD?
Většina z nich ji plně podporuje. Díky ní
může být odstraněn diskriminační rozdíl
ve financování měst a obcí. Obce by mohly
lépe plánovat své investiční záměry, stavět
školky, školy, nové chodníky, místa pro volný
čas. Mimo čtyři největší města žije 80 % obyvatel naší republiky. V Praze, Brně, Ostravě
a Plzni zbývajících 20 %. Je třeba začít myslet
na venkov a jeho rozvoj. Proto se starostové
spojili, dali o sobě slyšet a chtějí změnu zákona – už je na čase!
Do 30. května je třeba odevzdat písemné
záznamy vzpomínek pamětníků, ukázky
kronik a kopie dokumentů a fotografií pro
almanach Ohlédnutí. Almanach by měl vyjít
v září 2012.

Organizátoři projektu
Město Neveklov, garant projektu
www.neveklov.cz
Sdružení obcí Neveklovska
www.neveklovskounas.cz
Sdružení Mezi řekami
www.mezirekami.cz
Pokud se rozhodnete zapojit do projektu, přispět nějakou vzpomínkou, dokumentem či
fotografií, kontaktujte nás prosím e-mailem
na redakce@hradistko.cz nebo na tel. čísle
777 826 315. Děkujeme.
Text: Lucie Hašková
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{ TÉma: vánoce na Hradištku }

FLÉTNIČKY Z HRADIŠTKA
Už třetím rokem je součástí programu Hradištského adventu koncert Flétniček z Hradištka. Za amatérským souborem, kterým už prošlo bezmála padesát místních dětí, stojí energická maminka tří kluků.

První kroužek hry na flétnu mohli navštěvovat předškoláci v roce 2004, mezi nimiž byl
i syn Hany Jelínkové z Krňan, která kroužek
založila. Jaké štěstí, že tehdy nebyl takový
nával dětí do školky jako dnes. Kdyby malý
Vojta Jelínek chodil jinam, nikdy by na Hradištku žádné flétny nebyly.
Některé děti, které na flétnu začaly hrát ještě
před nástupem do školy, hrají pod vedením
H. Jelínkové dodnes a k nim se postupně
přidávají jejich mladší talentovaní spolužáci.
Kroužek flétny vede Hanka už jen ve škole.
Ve školce na její práci navázaly paní učitelky.

Jak se pozná, že má dítě
hudební nadání?
„Osobně si myslím, že téměř všechny děti se
rodí s hudebním nadáním. Je jen na rodičích,
aby dětem pomohli je rozvíjet, například pomocí říkanek a zpíváním jednoduchých písniček. Věřím i tomu, že děti hudbu vnímají,
už když jsou v břiše. Když jsem čekala nejmladšího syna, kdykoli kopal a řádil, stačilo
zahrát pár tónů staré barokní hudby a byl
klid,“ vypráví s úsměvem Hanka.
Podle svých slov je Hanka na děti přísná.
Problematická byla i výuka vlastních dětí,
které na rozdíl od ostatních nemají takový
respekt. Na druhou stranu na nich můžete
doma vyzkoušet, co všechno jsou schopné
Archiv P. Pazdery
zvládnout.
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Děti pojí nejen láska k hudbě,
ale i přátelství
Nejtěžší chvíle nastanou, když děti začnou dojíždět do školy do Štěchovic nebo
do Prahy, nebo už na Hradištku ani nebydlí. Pak je složité sladit rozvrhy hodin,
učení a ostatní aktivity dětí a na druhé
straně práci a povinnosti jejich lektorky,
která má doma dvouletého syna. Ti, kteří
přese všechno vytrvají, si zaslouží největší
uznání. Kromě lásky k hudbě jim v tom pomáhají i přátelské vztahy, které mezi dětmi
vládnou.

Po koncertě hurá na pohár
Velkou motivací k hraní a cvičení jsou společná vystoupení. První zatěžkávací zkouška
proběhla v dubnu 2007 na soutěži „Pískání
pro zdraví“. Děti, kterým bylo tehdy sedm až
osm let se umístily na čtvrtém místě. O rok
později si o jednu pozici polepšily. A pak
koncerty jenom přibývaly – první ozvučený
charitativní koncert v Rozmarné, soutěž škol
„Jarní Petrklíč“, první samostatný koncert
v rámci Hradištského adventu, vystoupení
při oslavách 700 let Hradištka nebo charitativní koncert na zámku v Jablonné nad
Vltavou. Kromě potlesku a radosti z úspěchu je pro děti vždy velkou odměnou, když
si společně zajdou na pohár a pořádně své
Archiv PVL
vystoupení oslaví.

Kdo další s nimi vystupuje

Na každém koncertě mají „flétničky“ korepetici – další hudební doprovod. Do loňského
roku je na klavír doprovázela Hana Hradilová
nebo manžel Hany Jelínkové Jiří, který hraje
na kytaru. Na letošním adventním koncertě
je na piano doprovodila Pavlína Marvanová.
Otázku, kdo je bude doprovázet v budoucnu, Hanka nenechává náhodě. Oba její starší
synové se kromě flétny učí hrát i na klavír.

Hraje a zpívá celá rodina
Rodina Jelínkova je zkrátka hudebně zaměřená
všemi směry. Kde se zrodil jejich vztah k hudbě? Hanka ráda vzpomíná na to, jak jí babička
nebo paní učitelka zpívaly před spaním. Na základní škole chodila do sboru a hrála na flétnu,
ke které se znovu vrátila až po střední škole.
„Hráli jsme s Jirkou každou volnou chvilku.
A když byl na vojně, jezdili jsme po armádních
soutěžích, abychom se viděli,“ svěřila se.
A jak to vypadá doma u Jelínků, když všichni popadnou nástroje a naladí hlasivky?
„Na společné hraní bohužel není moc času.
Ale rodinné oslavy nebo Vánoce se bez muzicírování neobejdou. Příbuzní z manželovy
strany hrají na nějaký nástroj téměř všichni
a to je pak panečku rambajs,“ dodává vesele.
Doufejme, že Hance její nadšení a energie
vydrží ještě mnoho let. Přejme jí co nejvíce
talentovaných dětí a Flétničkám z Hradištka
hodně radosti z hudby a úspěšných koncertů.
Archiv
V. Pavelčíka
Text:
Lucie
Hašková

{ TÉma: vánoce na Hradištku }

V. HRADIŠTSKÝ ADVENT
Již pátý rok je adventní čas na Hradištku věnován setkávání občanů při rozsvěcení stromečku a konání hudebních vystoupení v obřadní síni. Z původně komorní akce se postupem času stala hojně navštěvovaná a vyhledávaná událost.

Na Vánoce můžeme nahlížet z několika pohledů. Věřící lidé si připomínají narození Ježíše Krista, rodiče malých dětí se těší hlavně
na radost při rozbalování dárků, obchodníci
zase na tučné zisky. Jak pojmout oslavu příchodu předvánočního času spojenou s rozsvěcením stromečku? Jinou atmosféru bude
mít na Staroměstském náměstí, jinou ve Štěchovicích před kostelem a jinou u nás na Hradištku. Na rozdíl od pražských náměstí máme
tu výhodu, že lidé přijdou nikoli kvůli nabídce
prodejců na tržišti, ale kvůli tomu, aby se zde
setkali se svými známými a prožili společně
radostnou chvíli. I přesto však příchozí očekávají nějaký kulturní program.
Chtěli jsme překvapit prvním živým betlémem na Hradištku. U stromečku se tak sešla
Marie s Josefem, Ježíšek v jesličkách, tři králové, pastýři, spousta andělů a dokonce i živé
ovečky. Kdyby přišlo sto lidí, obestoupili by je
dokola a společně si zazpívali koledy. Protože

se však sešlo několik stovek lidí, většina neměla šanci je vidět, natož slyšet. A tak zpívali
jen největší zájemci, jiní si popovídali se zná-

mými, někdo si udělal radost koupí vánoční
dekorace a někdo se zahříval svařákem. Snad
si každý našel to své a odcházel spokojen.
I ten, kdo zlomyslně stromu uřízl špičku.
Text: Lucie Hašková,
foto: Jan Marvan

ŠTĚCHOVICKÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

Co si představíte, když se vysloví slovo farnost? Jde o mnohem širší pojem než „obec“.
Například obce Štěchovice, Davle, Hradištko, Slapy, Měchenice (a to jmenuji pouze „hraniční“ obce) spadají pod jednu farnost Štěchovice.

Kdo patří do farnosti
Součástí farnosti jsou všichni občané žijící
na území farnosti. Říkám-li všichni, myslím to
doslova – pokřtění, pokřtění v jiné víře i nepokřtění. To si málokdo uvědomuje stejně jako to,
že řadu služeb farnosti mohou využívat všichni
lidé, bez ohledu na to, jsou-li věřící či nikoli.

Co farnost umožňuje?
Do kostela může přijít každý člověk, i nepokřtěný. Kdokoli se může zúčastnit bohoslužby,
pouze účast nepokřtěných není takzvaně „plná“,
což znamená, že nemohou přistoupit ke svatému přijímání. Farnost dává možnost pravidelné
účasti na liturgii (církevním obřadu).
Umožňuje konání svatby v kostele (s platností jako svatba civilní), za splnění podmínky,
že aspoň jeden ze snoubenců je pokřtěný
v katolické církvi. Farnost také dává možnost pohřbu zesnulého z kostela, a to se mší
svatou i bez mše svaté.
Ve farnosti probíhá vyučování náboženství
pro děti. Není rozhodující, zda je dítě pokřtěno! V našem případě se výuka koná každé
úterý odpoledne, od 14 hodin, pro starší
i mladší děti.
Lidé ve vyšším věku nebo vážně nemocní si
mohou vyžádat návštěvu pana faráře k rozhovoru či případnému povzbuzení. Ani tato
možnost není vázána na křest. Všichni občané žijící na území farnosti se mohou obracet

na faráře se žádostí o radu, především v duchovní oblasti.
Pro seniory z našich obcí existuje možnost pravidelného setkávání, každou středu
na faře při šálku kávy nebo čaje a zúčastnit
se čtení z duchovní literatury. Pro věřící je
možno navázat mší svatou, která se koná
vždy v 18 hodin na faře v kapli.

Farnost pro všechny
Farnost patří každému občanu, žijícímu
na jejím území a kromě uvedených mož-

ností jich existuje mnohem více. Na rozdíl
od jiných organizací či spolků farnost nezná
pojem členství, členský příspěvek. Stačí jen
zúčastnit se a poznat.
Jakékoli další dotazy vám rád objasní farář
P. Pawel Adam Dębek buď prostřednictvím
internetového dotazu na adrese: p.debek@
volny.cz, nebo na tel. čísle 724 791 848.
Text: Ing. Jan Štochl

Vánoční bohoslužby
ve Štěchovicích
24. prosince v 00.00 hodin:
Půlnoční mše svatá

25. prosince v 18.00 hodin

Narození Páně, Hod Boží vánoční

31. prosince v 17 hodin:

Mše svatá na rozloučení s uplynulým
rokem a poděkování
Pravidelné bohoslužby ve Štěchovicích
Úterý: 18 hodin – farní kaple Svaté rodiny
Středa: 18 hodin – farní kaple Svaté rodiny
Sobota: 18 hodin – kostel sv. Jana
Nepomuckého (s nedělní platností)
Náboženství pro děti:
každé úterý od 14 hodin
Společenství starších:
každou středu od 18 hodin
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{ Rozhovor }

Se štěchovickým farářem PAWŁEM ADAMEM DĘBKEM jsme si povídali o studeném
kostele, o uzavřenosti Čechů i o tom, proč máme negativní postoj k církvi.
S faráři nerozmlouvám každý den. Myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou víru,
ale moje představa o ní se neslučuje s chozením do kostela. Studené prostředí, těžko
srozumitelné pasáže z Bible i monotónní opakování modliteb. Štěchovická fara mě překvapila svou útulností. A překvapilo mě také to, že při našem rozhovoru nedošlo k žádné výměně názorů. Spíše naopak.

tela chodí jen ten, kdo chce, kdo je o své
víře přesvědčen. V Polsku chodí pravidelně
do kostela 95 procent lidí, ale nevíme, kolik
z nich tam chodí opravdu upřímně, z vlastního přesvědčení.

Češi jsou věřící, kteří nec
Co znamená pro faráře adventní čas?
Advent je čas příprav. Farář se připravuje
na Vánoce jako každý jiný člověk. Taky uklízím a zdobím stromek. A ještě k tomu mám
přípravy ve farnosti. Probíhá duchovní obnova, což jsou takové přednášky zaměřené na to,
aby se člověk podíval na určité aspekty svého
života. Kromě toho mě čekají zpovědi, protože lidé se nejčastěji chodí vyzpovídat právě
před Vánocemi. A pak také připravuji kostel
na bohoslužby. Jako každý se těším na Štědrý den, ale hlavně na mši svatou, až se sejdu
v kostele s lidmi. To je pro mě velká radost.



Jak vypadá Váš Štědrý den?
Ráno začíná jako obvykle. Mám svůj
denní rytmus. Mojí hlavní náplní není oprava kostela, jak by se někdo mohl domnívat,
nýbrž modlitba. Takže hned ráno se pomodlím. Modlím se i za lidi, kteří nemají čas
modlit se sami. Teď se modlím za nemocnou holčičku, aby se uzdravila a aby se její
rodiče netrápili. Potom mi začnou volat lidé,
v kolik bude mše svatá. Telefony ustanou tak
kolem jedenácté. A pak začnou chodit lidé,
kteří mě chtějí na Štědrý den pozdravit. Takže tak do čtyř hodin tady mám návštěvy. Pak
zavolám domů rodičům a sestrám, abych



jim popřál krásné Vánoce. Mamka vždycky
pláče, že nejsem s nimi a že jsem tady sám.
Na štědrovečerní večeři mě buď někdo pozve, nebo přijde za mnou, ale nevadí mi být
sám se svými psy. Paní kostelnice mi vždycky přinese polévku a kapra se salátem, takže
si nemusím vařit. Před večeří se pomodlím
v kapli a pak jdeme s pejsky jíst. Pejskové
mají po bytě schované dobroty, lítají z jednoho pokoje do druhého a sami si to hledají.
Mají vánoční čepičky a obojky s rolničkami,
takže je to takové veselé. Po večeři se zase pomodlím a před mší si na chvilku zdřímnu. No
a pak mě čeká to nejdůležitější – mše svatá.
V čem se liší půlnoční mše od ostatních?
Liší se hlavně v podvědomí lidí. Připomíná něco, co se stalo před dvěma tisíci lety, a to
je narození Ježíše Krista. To byla mimořádná
událost, která změnila celý svět a ten svět mění
dodnes. Ukázala důstojnost každého člověka.



Jaký je rozdíl mezi Vánocemi v Polsku
a u nás?
V Polsku je víc jídla (směje se). Na Štědrý
den je dvanáct chodů a jí se dlouho. Tradiční jsou bílé oplatky z mouky a vody. Taky se
u nás staví každý rok nový betlém, kdežto
v Čechách je jeden tradiční, který je už letitý
a dýchá starými časy. Ale každý rok se rozšíří o několik nových figurek, které nám někdo přinese, takže už máme asi devět králů,
spoustu velbloudů… Na české Vánoce jsem si
zvykl, rád si poslechnu Rybovu vánoční mši.



Čechy jsou v porovnání s Polskem nebo
Slovenskem výrazně ateistické. Jak jste
se vyrovnal s tím, že u nás nejsou kostely
plné lidí?
Podle mě jsou všichni věřící, jen to nechtějí
přiznat. Když jsem přišel do Čech, navštěvoval jsem kurz inkulturalizace, který vedl kněz
Halík. Ten pomáhal cizincům poznat českou
mentalitu a mluvil o jedné vlastnosti, která
Čechy odlišuje od jiných národů, a to je uzavřenost. Čech potřebuje nějaký čas, aby něco
přijal za své a otevřel se. Přátelství se utváří
delší dobu, ale zato je trvalé. A stejně tak je
to ve vztahu Čechů k víře. V Čechách není
víra povinná a není zvykem chodit do kostela. A to je podle mě výhoda, protože do kos-
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Nepřekáží nám, Čechům, v cestě k bohu
nebo čemukoli nad námi neosobní prostředí kostelů?
Na farnost za mnou přijdou i lidé, kteří
do kostela normálně nechodí. A já si těchto
setkání nesmírně vážím. Lidé za mnou chodí
často domů, protože vědí, jak se mají chovat. Tady je nečekají žádné kříže, modlitby,
aleluja. I pozdrav je normální – dobrý den
nebo ahoj, žádné pán s vámi. Tady se taky
bavíme normálně – jak se máte, co vaše děti
a tak. Lidé nechtějí chodit do kostela, protože
se bojí, že se tam nebudou umět chovat. A jen
těžko jim vysvětluju, že je jedno, jestli budou
stát nebo sedět, jestli budou dělat znamení
kříže pravou nebo levou rukou. Nejdůležitější je to, že jsme tam spolu.



Nemáte tedy pocit, že my Češi jsme věřící, ale nestojíme o víru zprostředkovanou církví?
Já jsem sem přišel vypomáhat v duchovní
činnosti, takže nejsem oprávněný kritizovat



{ Rozhovor }
nějak církev. Ale mám pocit, že se tady církev v důležitých okamžicích nechovala dobře a nestála na straně lidí. A to jak v době
minulé, například po bitvě na Bílé Hoře, tak
v době nedávné, třeba za totality. Církev musí
žít s lidmi. Pokud je problém s nezaměstnaností, nestačí se modlit za nezaměstnané, ale
je třeba pro ně něco udělat. Kdysi jsem byl

Jsou ochotní, vstřícní a nesmírně vděční.
Přestože nemám rodinu, vedu mezi lidmi
z farnosti šťastný život. Oni jsou moje rodina. Co Češi nesnáší, je chamtivost a arogance
spojená s nezájmem.



Jak se díváte na spor o majetek mezi
obcí Hradištko a Královskou kanonií

chodí do kostela
na konferenci o pronásledování církví za totality. A jeden biskup tam přednášel o tom,
jak se modlili za kněží, kteří byli vězněni v lágrech v Sovětském svazu. A po něm vystoupil
farář, který strávil 25 let na nucených pracích.
Postavil se k mikrofonu a řekl: Otče, krásně
říkáte, jak jste se za nás modlili. Ale řekněte
mi, proč jiní vězňové dostávali potravinové
balíčky a vy jste nám neposlali ani jeden?
Máte jako farář výhody ve svém poslání
oproti anonymní církvi?
Místní farnost má velkou výhodu v tom, že
ji lidé vnímají jako lepší. Člověk v Čechách
nezíská autoritu titulem nebo postavením
v úřadě. On si ji musí zasloužit. I já si musím
autoritu zasloužit. Když o mně někdo prohlásí, to je náš farář, je to pro mě největší vyznamenání, kterého se mi od lidí může dostat.
Zdejší lidé umí velmi dobře vycítit, jestli na něm druhému člověku záleží. Pozná
na lékaři, jestli dělá jen svou práci, nebo se
o pacienta skutečně zajímá. Stejné nároky
mají i na starostu. Chtějí, aby se jich zeptal,
jak se mají, a aby uměl vnímat jejich potřeby.
Aby farář zjistil, co lidem schází, musí s nimi
žít. Krásným příkladem je bývalý štěchovický
farář Lobkowitz. Když zemřel, jeho rodina ho
mohla pohřbít do rodinné hrobky, ale oni ho
pohřbili tady. A pro mě je to krásný obraz
toho pastýře, který zde křtil, oddával a pohřbíval lidi a nakonec s nimi i sám odpočívá.

památkově chráněné, takže v nich nesmíme
udělat topení ani záchody. Za peníze, které
teď investujeme do opravy střechy a fasády,
bychom si nechali postavit krásný malý kostelíček, vytápěný a se záchody, který by nám
vyhovoval. Místo toho opravujeme studený
kostel, který bude studený napořád. A budeme jako ve skanzenu.





Žijete v Čechách už dvacet let. Jak byste
tedy charakterizoval Čechy?

Narodil se v roce 1966 v Tluszczu v Polsku. V 19 letech vstoupil do Kongregace
kněží mariánů. Vystudoval teologickou
fakultu na Katolické univerzitě v Lublině. Kněžská svěcení přijal v roce 1994
z rukou apoštolského nuncia, biskupa
Jozefa Kowalczyka v Polsku. Od téhož
roku působí v České republice, nejprve
jako jáhen ve farnosti Divišov, poté jako
kaplan ve farnosti Vlašim a administrátor v Říčanech a několika dalších farnostech. V roce 1997 byl inkardinován
do Arcidiecéze pražské. Od 1. července
2002 je ustanoven farářem ve Štěchovicích, kde byl téhož roku jmenován
čestným občanem za svou činnost při
povodních.

premonstrátů? Necharakterizují v tomto
případě církevní řád právě tyto vlastnosti?
Já do toho vůbec nevidím, ale myslím si, že
jsou kapitoly, které jsou jednou provždy uzavřené. Když byla měnová reforma, lidé přišli
o peníze. A mohou teď žalovat stát za ušlý
zisk? A stejné je to s církví. Církev tu není
od toho, aby spravovala majetek a hospodařila, ale aby dělala lidem radost. Naše malá
farnost je celkem chudá, ale na provoz to stačí a máme i na pomoc lidem v nouzi. Největší naše břímě je právě majetek. Kostely jsou

Jak vzpomínáte na Vánoce svého dětství?
Rodina byla za totality postižena a já jsem byl
umístěn v takovém dětském domově. A když
jsme pak byli zase pohromadě, svátky byly
skromné, dodržovali jsme hlavně tradice.



Jak rodiče přijali Vaše rozhodnutí stát
se farářem?
Zeptali se mě, jestli si myslím, že to vydržím,
tak jsem řekl, že nevím, a pak jsem odešel
studovat. Dneska jsou na mě hrdí. Jen mě
mrzí, že se vidíme tak málo a nemůžu jim
moc pomáhat. Letos poprvé necháme natočit
půlnoční mši a budeme ji vysílat přes internet. Tak se na mě budou dívat a já jim aspoň
na dálku zamávám.



Děkuji za rozhovor.
Zaznamenala: Lucie Hašková
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{ Škola, Školka }

HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ
V průběhu celého školního roku 2011/2012 se budeme věnovat tématu zdraví. Povíme
si, jak můžeme své zdraví utužovat a čeho se naopak vyvarovat. Děti se mohou těšit
na řadu aktivit, zajímavých her, úkolů a informací.

Ve čtvrtek 3. listopadu jsme tento program
odstartovali. V osm ráno jsme se shromáždili
na chodbě a uvítali mimořádného hosta –
MUDr. Renátu Zachovou. Měli jsme tak možnost položit jí spoustu otázek, na které v ordinaci (navíc třeba při horečce) není
ani čas, ani potřebná nálada. Paní
doktorka trpělivě a přiměřenou
formou odpovídala, vysvětlovala,
radila a také s velkým zájmem dětem hned na počátku prozradila
i poslední úkol, který nás bude
čekat někdy v květnu. Bude to
soutěž o nejzajímavější dopis pro
paní doktorku, ze kterého by ráda
poznala, kam jsme se za ten rok
posunuli v poznání lidského organismu a zda už všichni správně
víme, jak svému zdraví můžeme
nejvíce prospět.
Po odchodu paní doktorky proběhlo rozdělování do skupin. Letos jsme se rozhodli –
jednak kvůli velkému počtu dětí, ale hlavně
také kvůli efektivitě práce ve skupině – vyhlásit jedenáct menších skupin dětí. A pak
to vypuklo.

Kolektivní práce na celý rok
Polovina skupin se odebrala na kreslenou
videoprojekci o tom, co mohou v lidském
organismu napáchat škodlivé látky, bakterie
a bacily. Děti sledovaly mimořádně pozorně,
protože pak bylo potřeba zodpovědět spoustu
otázek, které právě s tímto filmem souvisely.
Druhá polovina už na svých stanovištích pilně
obkreslovala nejmenšího člena party na velký
balicí papír, umísťovala z papíru vyrobené orgány, kosti, svaly. Další členové hledali jejich
anglické názvy ve slovníku (případně umlou-

vali paní učitelku Petrákovou, aby jim pomohla :-). Také bylo potřeba vyzdobit desky protokolu, kam budeme všechny výstupní práce
celý rok ukládat, a vymyslet pro skupinu název. V polovině práce se obě party vystřídaly.

Celé dopoledne proběhlo výrazně v pracovním duchu. Zase jsme s radostí pozorovali,
jak se noví vedoucí skupin vyrovnávají se
svou rolí, kdo je rozený vůdce, kdo si naopak
neporadí s organizací práce pro druhé a dřel
by se nejraději sám do úmoru. Kdo umí být
platným členem a jen přemýšlí, jak by své
skupině pomohl – například tím, že už si jako
Dominik Souček z domova(!) přinese připravený celý referát. Malé děti získaly první
cenné zkušenosti s prací v kolektivu starších
a podle jejich vyjádření – moc se jim to líbilo.
Jediné, co je zaskočilo, byly z některých starších úst až příliš jadrné výrazy. To je úkol pro
nás, paní učitelky – do příště zajistit nápravu.

Proč se nebát zubaře
Další setkání s odborníky proběhlo 21. listopadu. Děti absolvovaly školení zdravotních

NENÍ KAŽDÝ DEN POSVÍCENÍ

Ať už posvícení vzniklo jako vzpomínková slavnost na posvěcení kostela nebo jako oslava
dokončení sklizně a ostatních zemědělských prací, důležité je, že se na českém venkově
zachovalo. Dříve se hodovalo hlavně proto, že se blížil přísný půst. Ten už teď dodržuje
málokdo, ale dobré jídlo a zábavu si s radostí dopřeje hodně z nás.

Ve školce máme posvícení spojené především
s pečením koláčů. Nejdříve se připravujeme
teoreticky – o posvícení a zvycích s ním spojenými si povídáme, potom koláče tvoříme
„nanečisto“ – malujeme, vytrháváme z papíru (což je mimochodem docela těžké) nebo
tvarujeme z modelíny. To vše i letos předcházelo dni, kdy se na stole objevilo opravdové
kynuté těsto, tvaroh, povidla, mák, rozinky,
mandle… zkrátka spousta chutí a vůní, jimž
se dá jen těžko odolat. Každý si vyrobil několik originálních koláčků, které jsme vysklá-
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dali na plech a předali do kuchyně k upečení.
Těžko říct, jak by se čekání na hotové výrobky
snášelo, kdybychom nemuseli na procházku.
Takhle nás jejich vůně přivítala při návratu
a při odpolední svačince jsme měli možnost
posoudit i chuť. Byly výborné. Doufejme, že
se nám stejně povedou i perníčky, které budeme péct a zdobit začátkem prosince.
Aktuální informace o dění v naší školce naleznete na stránkách www.skolkahradistko.
xf.cz.
Text a foto: Mirka Šmejkalová

sestřiček Ivy Varcabové a Zdeny Matouškové. Oběma velice děkujeme za to, jak si
celé setkání promyslely a připravily – včetně
poutavé dramatizace, která dětem názorně
ukázala, jak se nejlépe zbavit strachu ze zubaře. Potom jsme všichni trpělivě nacvičovali
správný postup čistění zubů a pak už kouzelné bonbonky nekompromisně prozrazovaly,

kdo si zuby dokonale vyčistit neumí. Fialová
barva se nemilosrdně usadila právě na těch
restech. Tato část našeho projektu byla také
velice přínosná.
A nadešel adventní čas. Ten se báječně hodí
k nácviku ztišení a uvolnění. Už i malým prvňáčkům relaxační hudba pomáhá nejen při
psaní, ale i k toulkám vlastní fantazií a k výletům do pohádkových krajin, jaké si jen umějí
představit. A zatímco my budeme odpočívat
J, maminky dostaly za úkol sehnat, vymyslet
a poskytnout – ukázku, fotografii a recept pro
soutěž o NEJZDRAVĚJŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ. A tlak dětí bude asi nemilosrdný,
protože i tímto způsobem mohou jednotlivé
skupiny získat cenné body.
Text: Jana Chadimová,
foto: Jana Jelínková

{ knihovna }

90. NAROZENINY NAŠÍ KNIHOVNY
V tomto roce slaví naše knihovna 90. výročí svého zřízení. Dle údaje v nejstarší hradištské kronice se tak stalo na základě nového zákona o obecních knihovnách v roce 1921.

Knihovna se nacházela ve škole a staral se o
ni řídící učitel V. Kletečka. Knihy byly uloženy ve zvláštní skříni a lidé si mohli vybrat
z 232 titulů, z čehož bylo 156 knih zábavných,
73 poučných a k dispozici byly i tři časopisy.
Knižní fond byl obohacen hlavně dary. Například Sbor dobrovolných hasičů na Hradištku věnoval celou svou knihovnu – přes
sedmdesát svazků. Dvaceti svazky přispěl
také J. Merunka z Brunšova.

Zlepšení služeb přilákalo
nové čtenáře
Jsme rádi, že právě v tomto jubilejním roce
proběhla v naší knihovně největší modernizace za celou dobu jejího provozu, a sice
přechod na automatický systém půjčování
knih. Zlepšil se tak přehled o výpůjčkách,
zavedl se systém rezervací i upomínek. Digitální katalog knih pomáhá také v orientaci
v knižním fondu.
Již několik let obec vyhrazuje ze svého rozpočtu finance na nákup knih, takže i nabídka

knižních titulů se za poslední dobu výrazně
zlepšila. Pravidelně zveme na čtení a besedy děti ze školy a školky a novinkou bude
i první setkání i s jejich rodiči a prarodiči. Odměnou za naši snahu je stále se zvyšující počet
návštěvníků. V letošním roce se nově zapsalo
přes padesát čtenářů, z toho třicet dětí.

Poradili jsme s výběrem knihy
pod stromeček
V rámci hradištského adventu jsme připravili besedu s názvem „Knížka od Ježíška“.
Rodičům jsme poradili, jakou knížku vybrat
v zaplaveném knižním trhu dětem pod stromeček. Děti se mezitím zabavily při výtvarném tvoření.

Do knihovny s vnoučaty
V mrazivém zimním počasí pozveme do tepla
naší knihovny také prarodiče a praprarodiče
s jejich vnoučaty, tentokrát na setkání s názvem „Babičko, dědo, vypravuj“. Budeme si
povídat o tom, co četli naši prarodiče v dětství. Budeme rádi,
když nám přinesou
svoji oblíbenou dětskou knihu na ukázku.
Součástí setkání bude
i soutěž o nejlepší
pohádkovou buchtu,
proto prosíme šikovné
babičky, aby nám nějaké upekly.
Text a foto:
Lucie Hašková

Novinky pro dospělé
M. Viewegh – Mafie v Praze
P. Soukupová – Marta v roce vetřelce
J. Rudiš – Alois Nebel
R. Denemarková – Kobold
J. D. Novotný – Sidra Noach
U. Eco – Pražský hřbitov
R. Fulghum – Drž mě pevně, miluj mě zlehka
P. Coelho – Alef
R. Saviano – Gomora
K. Ishiguro – Soumrak dne
N. Hornby – Po hlavě
L. Kepler – Paganiniho smlouva

Novinky pro děti a mládež
D. Krolupperová – Bubáček;
Sedmilhář Josífek
I. Hercíková – O štěňátku
J. Šrámková – Putování žabáka Filemona
P. Braunová – Nejhorší den
v životě třeťáka Filipa L.
Hergé – Tintin v Americe
I. Březinová – Saxána a Lexikon kouzel
Peyo – Šmoulové: Filmový příběh
R. Dahl – Jakub a obří broskev
L. Peirce – Velkej frajer Nate
P. Prouza – Babička
J. Šironina – Jak souhvězdí dostala svá jména
L. Lomová – Divoši

{ z přírody }

VELIKÁ UTAJENÁ JEDLE
Nečekaně veliká jedle poblíž Slap má obvod 303 cm, výšku 42 metrů, stáří přes 200 let
a patří mezi největší jedince svého druhu. V celé ČR mezi památnými byla asi třináctá a
ve Středočeském kraji je největší. V republice drží rekord jedle v Karlově studánce s obvodem 440 cm.

Jedle je v dobrém zdravotním stavu a neublíží-li jí blesk, člověk nebo bořivý vítr, jistě
ještě padesát let tento krásný strom vydrží.
Posledních čtyřicet let zdecimovalo stavy
koroptví a zajíců asi o 90 %, stejnou měrou
ubylo v našich lesích jilmů a jedlí. Proto si
takového stromu, rostoucího asi 4 km od nás,
važme. Má možná štěstí, že o něm skoro nikdo neví – jen polesný ze Slap.
Chceme-li se s touto kráskou setkat, budeme ji tentokrát trochu obtížněji hledat. Ale
opadalo listí, a tak se nám bude lépe pátrat.
Vydáme se přes Vltavu i Kocábu – vzhůru
po silnici ze Štěchovic směrem na Slapy. Před
vrcholem „Slapáku“ pod výjezdem z lesa na-

jdeme vpravo parkoviště, které je v mapě
nazváno Stará silnice. Tudy prochází zeleně
značená turistická trasa zpět ke Kocábě, po
dvou stech metrech zelená odbočuje doprava
a stále mírně klesá. Zhruba po dalších 400
metrech dojdeme k můstku a pak už musíme
začít pátrat. Po dalších asi padesáti metrech
vejdeme doprava do porostu a pokračujeme
stále mírně z kopce. Dorazíme k mělkému
úvozu a jím pokračujeme doleva až k místu,
kde nad jeho levým břehem vyrůstá nápadně
urostlá jedle – pohled na ni bude odměnou
za dobrodružnější hledání.
Text a foto:
Ing. Edita Fikerová
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{ Společenská kronika }

VÍTÁNÍ NAŠICH NEJMENŠÍCH

Ačkoli celorepublikové statistiky hlásí konec babyboomu, na Hradištku porodnost stále stoupá. Letos byl opět překonán rekord v počtu narozených dětí. Na vítání občánků
bylo pozváno 29 dětí. A aby se v obřadní síni hosté nemuseli tísnit, konalo se setkání
nadvakrát.

Nakonec dorazily rodiny s 21 miminky, takže
atmosféra byla klidnější, než se předpokládalo. Setkání zahájila předsedkyně nového
složení Sboru pro občanské záležitosti Ivana
Nožičková, projev přednesl místostarosta
obce Václav Buriánek. O kulturní program
se postaraly děti z mateřské školy pod vede-

ním paní učitelky Šmejkalové. Poté se všichni rodiče podepsali do společenské kroniky
a převzali malý dárek. Milou vzpomínkou
na tento den jistě budou fotografie miminek
v kolébce.
Text: Lucie Hašková,
foto: Hedvika Czurdová Ježková

VČELAŘE OPUSTIL JEJICH MISTR A RÁDCE
Josef Kos jezdil na Rajchardov od šedesátých let, kdy si zde postavil chatu. Byl známý
nejen mezi všemi zájemci z okolí o poctivý český med, ale hlavně jako rádce a pomocník
mnohých začínajících včelařů.

Narodil se 14. října 1918, tedy pár dnů před
vznikem Československé republiky v rodině
vesnického kováře v Radimovicích poblíž Tábora. Po vzoru svého otce se vyučil kovářskému řemeslu a poté absolvoval průmyslovou
školu technickou. Mezi jeho záliby patřilo
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létání, nejprve na větroních, později se hlásil
k letectvu. Jeho přijetí však zabránila menší
zdravotní vada. Nastoupil tedy alespoň do letecké továrny AVIA jako technický úředník,
kde pracoval více než čtyřicet let.
Ve svém volném čase se věnoval včelaření,
což byla koneckonců jeho další velká láska.
Včelařil asi od svých deseti let. Této zálibě se
intenzivně začal věnovat až po odchodu do
důchodu. Byl také aktivním členem svazu
včelařů a probudil lásku ke včelaření u řady
lidí.
Se svou druhou manželkou Zdenkou si důchodu aktivně užíval ve zdraví a spokojenosti dlouhých třicet let. V roce 2010 pan Kos
ovdověl a přestěhoval se k rodině svého syna
Petra do Třebotova. Zemřel 19. října, krátce
po svých 93. narozeninách.
Rádi bychom poděkovali všem sousedům,
přátelům a známým z Rajchardova a okolí,
kteří rodičům pomáhali a dělali společnost.
Text a foto:
Petr a Stanislava Kosovi

Děti narozené
v roce 2011
Tobias Barták
Václav Budil
Šimon Glasnák
Sebastian Humhal
Pavel Kadeřábek
Michal Komínek
Vojtěch Nepimach
Martin Matěj Pokorný
Dominik Šiman
Samuel Vobořil
Jakub Vondrášek
Adéla Brožová
Marie Buriánková
Radka Buriánková
Julie Chramostová
Natálie Kovaříková
Elizabeth Marková
Lucie Pavlová
Adriana Pokorná
Sofie Skálová
Nela Švejdová
Karolína Vybíralová

{ Společenská kronika }

OPRAVDU STÁRNEME?
Při psaní pozvánek na letošní setkání jubilantů se mezi členkami Sboru pro občanské
záležitosti strhla diskuse, zda přestat zvát ty, kteří v letošním roce oslavili šedesátku,
a jak jim to šetrně vysvětlit.

Stále dokola čteme o tom, jak populace stárne, přibývá seniorů a lidí v důchodovém
věku. To se odrazilo i na Hradištku, neboť
na setkání jubilantů je každoročně zváno
stále více občanů. Setkání jubilantů se koná
závěrem roku a je jednou z mála aktivit pro
naše nejstarší občany. Ti vždy vítají, když se
mohou potkat se svými vrstevníky a v poklidné atmosféře si s nimi popovídat. Velký
počet jubilantů by mohl tuto přátelskou atmosféru narušit.
Členky SPOZu se začaly zamýšlet i nad tím,
zda nejsou šedesátníci zváni předčasně.

Opravdu se někdo v tomto věku cítí být seniorem? Občas bylo od šedesátiletých návštěvníků slyšet, že oni si ještě jako „zasloužení
jubilanti“ nepřipadají. Lidé se dnes dožívají
vyššího věku, a tudíž se cítí být déle mladí.
Což je důkazem toho, že stárneme pomaleji.
Všem občanům, kteří letos oslavili šedesáté
narozeniny, srdečně blahopřejeme. A těšíme
se na ně v obřadní síni za deset let. Děkujeme
za pochopení.
Text: Lucie Hašková
a Ivana Nožičková;
foto: Hedvika Czurdová Ježková

NAŠI JUBILANTI

85 let
Josef Mejsnar
Eva Kondrysová
Vladislav Kopecký
Anna Pomahačová
Zdenka Křivánková
80 let
Helena Škvorová
Karel Škvor
Anežka Burdová
Libuše Papírníková
Věra Tichá
Antonie Opletalová
Eduard Friese
75 let
Josef Konvička
Markéta Trnková
Květoslava Palavská
Marie Benediktová
Hana Purkrábková
70 let
Stanislav Černý
Zdena Šámalová

ODEŠEL HRADIŠTSKÝ PATRIOT
Při práci na minulém Zpravodaji věnovaném Šlemínu jsem nemohla zapomenout na
šlemínského rodáka Václava Vrňáka. V době, kdy jsem se s ním chtěla sejít kvůli rozhovoru, byl už v nemocnici. Jeho žena mi slíbila, že se pokusí zapsat jeho vyprávění.
Bylo to bohužel to poslední, co se nám podařilo zachytit z jeho bohatých vzpomínek
spjatých s životem na Hradištku. Zemřel v neděli 16. října.

Václav Vrňák se narodil 5. října 1926 a byl
vnukem Jana Heřmana, sedláka z Hradištka.
V dětství několik let strávil na Šlemíně, ale
poté si jeho rodina postavila dům na Hradištku. Bydlela v něm však pouhé tři měsíce,
vyhlášky vydané v březnu ji donutily dům
opustit. Vrňákovi se přestěhovali hned za
hranice zabraného území, a to do stavení
ve Štěchovicích přímo naproti mostu. Nejkrásnější léta dospívání Václava Vrňáka tedy
zasáhla německá okupace.
V revolučních dnech v květnu 1945 obsadil
s několika přáteli štěchovický most, se kterými se mu podařilo zajmout a uvěznit v budově Parolodi přes tři stovky německých vojáků. Ty pak odzbrojené pouštěli po malých
skupinkách pěšky do lesů, kudy pokračovali
do amerického zajetí.

Celý svůj produktivní věk pracoval ve stavebnictví, nejprve jako mzdový účetní na
stavbě Vodního díla Slapy, od roku 1956 až
do důchodu působil ve vedoucích funkcích
u podniku Stavby silnic a železnic.
Od mládí se věnoval mnoha druhům sportu –
kanoistice, fotbalu, volejbalu, cyklistice či lyžování. Velmi se zasloužil o rozvoj sportu na Hradištku. Byl zakládajícím členem tělovýchovné
jednoty i fotbalového oddílu. Velké zásluhy měl
i na stavbě tělocvičny. Kromě toho také pracoval v okresních orgánech tělovýchovné jednoty.
Václava Vrňáka jsem blíže poznala v souvislosti s pátráním po historii Hradištka. Byl pro
mě cenným pamětníkem, neboť toho hodně
prožil a navíc o tom dokázal poutavě vyprávět. Jeho vzpomínky, které se mi podařilo
zaznamenat, byly základním kamenem his-

torických výstav, které jsme pořádali v rámci
700. výročí naší obce, a budou cenným zdrojem informací, až si budeme příští rok připomínat výročí vystěhování. Věnujme tichou
vzpomínku i jemu samotnému.
Text: Lucie Hašková;
foto: archiv rodiny Vrňákovy
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{ spolky }

TJ OBDRŽELA DOTACI Z FONDŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
V minulém čísle Zpravodaje jsem psal o opravě střechy v tělocvičně a snaze zabezpečit
další investice k zajištění zimního chodu budovy. Dnes mohu říci, že se nám je podařilo
z velké části zrealizovat díky přidělené dotaci z fondů Středočeského kraje.

Ale jak to celé vzniklo. Dlouhá léta jsme se
snažili starat o naše objekty spíše brigádnicky a využívat k tomu prostředky, které nám
poskytoval obecní úřad a okresní sportovní
sdružení. V roce 2008 jsme se pokusili o získání dotačních prostředků z krajského úřadu.
Pro začátek jsme žádali menší částku, která
měla sloužit k podpoře tréninků fotbalových
žáků a přípravek. Ale neuspěli jsme.
Na loňský rok jsme se chtěli lépe připravit,
nechali jsme zpracovat několik menších investičních projektů, se kterými jsme zkusili
štěstí. Šlo především o oplocení, osvětlení
a automatické zavlažování hřiště, výměnu
oken a kotle v tělocvičně, výměnu světelných
zdrojů v tělocvičně a opravu střechy. Do boje
pro rok 2010 jsme šli se žádostí o oplocení
fotbalového areálu, žádost jsme zodpovědně
sepsali, doplnili všechna možná razítka a papíry a… neuspěli jsme zase.

Středočeského kraje. S vyplněním a podáním
žádosti nám hodně pomohla bývalá starostka Štěchovic M. Vlková, ale přípravu všech
podkladů a většinu papírování jsme si museli
obstarat sami, takže jsme si vydatně zpestřili vánoční svátky. Nakonec jsme vše stihli
a pak nastalo období čekání, jak to všechno
dopadne.
Začátkem června se sešlo zastupitelstvo kraje
a naše žádost byla tentokrát konečně schválena. Tím však začal kolotoč rozpočtů, propočtů, výběrových řízení, shánění a zajišťování,
aby i realizace dopadla úspěšně. K dnešnímu dni máme hotové sprchy v kabinách,
vyměněná okna a kotel v tělocvičně a nové
oplocení fotbalového hřiště. Až v průběhu
rekonstrukcí se objevily další nutné opravy,

tu výměna odpadů, tu posunutí dveří, takže
náklady budou o něco vyšší, než jsme původně předpokládali.

Kvalitní podmínky pro sport i kulturu
Odměnou za perný rok je vědomí, že všechny
investice plní svůj účel a přinášejí zkvalitnění
sportovní činnosti na Hradištku. A nejen to.
Naši snahu ocenili i návštěvníci posvícenské
zábavy, kterým i přes mrazivé počasí bylo
v tělocvičně příjemné teplo od samého začátku.
A protože víme, že je stále co zlepšovat,
zkusíme štěstí v dotačním řízení i v příštím
roce. Podali jsme žádost o dotaci na osvětlení
a automatické zavlažování hřiště, což při jeho
herním vytížení výrazně pomůže prodloužit
dobu jeho využití i kvalitu údržby.
Text a foto: Ladislav Vondrášek

Do třetice všeho dobrého
Naštěstí jsme se nenechali odradit a zkusili
to do třetice, tentokrát jsme k plotu přidali
ještě výměnu kotle a oken v tělocvičně a rekonstrukci sprch a sociálního zařízení ve fotbalových kabinách, a tak se částka vyšplhala
k horní hranici možných prostředků z Fondu sportu, volného času a primární prevence

FOTBALOVÉ STŘÍPKY

Po předloňském úspěšném vstupu našeho A týmu do nejvyšší soutěže Středočeského kraje
jsme chtěli hrát i zde důstojnou roli, bohužel tahle soutěž už vyžaduje buď dostatek financí,
nebo absolutní spolupráci všech – funkcionářů, hráčů, okolí. My vždy sázeli spíš na to druhé,
a když se to v jednu chvíli zadrhlo, prakticky nebylo možné se v soutěži zachránit.

Nikdo sestup z krajského přeboru nepovažoval za velkou tragédii, ale po odchodu
několika hráčů, kteří k nám dojížděli, jsme
najednou zjistili, že vlastně nemáme náhradu z vlastních řad. Proto bylo prvotním
krokem fotbalového výboru znovuzaložení
dorosteneckého mužstva. Svolali jsme kluky,
kteří spolu před lety hráli a po žácích skončili
s fotbalem, k nim se přiřadilo několik mladších, co právě skončili v žácích a sešlo se tak

16 hráčů, které začal opět po letech trénovat
Václav Hašek. Začátkem září tak vyrazili naši
dorostenci k prvnímu mistrovskému zápasu
do Kazína a hned si přivezli tři body za vítězství 3:1. Další výsledky dorostenců byly
střídavé, jako by se řídili Jánošíkovským heslem „bohatým brát a chudým dávat“, takže
jsou v prostředku tabulky okresního přeboru.
Jejich výsledky, výkony a účast jsou povzbuzením do budoucna.

Nadšení a bojovnost žáků
Žákům v loňském roce odešly
opory, a tak jsme očekávali, že výsledky nebudou nijak výrazné, ale
kluci pod vedením Petra Haška
překvapili a odehráli několik velmi pěkných a bojovných utkání.
Pozitivní byla také vysoká účast
na trénincích i zápasech.
Paradoxně nejvíc problémů se objevilo u starší přípravky, kam spadají nadějné ročníky 2001-2002,
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tady se asi nejvíc projevil odchod trenérů
Petra Soukupa a Marka Čermáka, změna
herního systému soutěže a také termíny zápasů, kdy se nemohlo pravidelně účastnit
několik stabilních hráčů. Přes zimu se pokusíme na starší přípravku výrazněji zaměřit
a věříme, že se dostaví i větší chuť k fotbalu
na malém hřišti a s ní i lepší výkony.

Úspěchy mladší přípravky
Naopak nejlépe v tabulce se vede mladší přípravce, která je jen o jeden bod za vedoucí
Jesenicí na druhém místě tabulky a příchod
trenérů Romana Martinkovského a Standy
Varcaby by měl být zárukou kvalitní přípravy
této věkové kategorie.
Před zimní přípravou se podařilo zabezpečit,
aby každé mládežnické mužstvo mělo dva
trenéry. Kromě již zmíněných se na přípravě
hráčů podílí Lukáš Fiala, Pavel Možiš ml., Karel Švéda a L. Vondrášek. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem trenérům za to, že se rozhodli
věnovat svůj čas přípravě našich mužstev. A to
neplatí jen o mužstvech mládežnických, ale
také o A mužstvu, kterého se ujal a celý podzim se mu zodpovědně věnoval Láďa Volešák.
Text a foto: Ladislav Vondrášek

{ spolky }

A TATÍNKU, UVIDÍM TAKÉ TO ZLATÉ PRASÁTKO?
Jedno, dvě, tři, čtyři – hop a byla fuč... Byl Štědrý den, já stál s pytlem sena a batohem
s pamlsky na zasněžené lesní cestě a mohl jsem říct: „Nene, já už ho vidím“. Je to už pár
let a já každý rok znovu doufám, nyní již v doprovodu malé dcerky, že i ona se bude moci
doma svěřit: „Maminko, já viděla zlaté prasátko...“

cházku do lesa a k nejbližšímu krmelci. Možná budete odměněni a i vy uvidíte to vaše
„zlaté prasátko“.

Je krásnou mysliveckou tradicí, dodržovanou
po generace, že Štědrý den slaví i zvěř v lese.
Hned ráno, se většina myslivců obtěžkaných
dobrotami, vypraví ke svým krmelcům.
Kromě obvyklých věcí, jako je zrní, mrkev,
jablíčka či suché rohlíky, dáváme zvířátkům ochutnat i vánočku a trochu cukroví,

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho
zdraví a úspěchů v novém roce 2012 všem
čtenářům Zpravodaje přeje Myslivecké sdružení Medník.

aby opravdu věděla, že dnes je sváteční den.
Flinty protentokrát zůstávají doma, proto je
nejlepší příležitost vzít s sebou děti a předávat jim touto krásnou tradici.
Pokud jsem inspiroval někoho z vás, nebojte
o Štědrém dnu vytáhnout děti od televizorů.
Vyražte, s pár nasušenými rohlíky, na pro-

Text a foto:
Rudolf ZdEnĚk

Kontrola musí být

Při prvním honu na drobnou zvěř nás překvapili příslušníci Policie ČR z odboru zbraní a střeliva – Praha-venkov. Počkali na nás
na parkovišti v Pikovicích. Všichni účastníci
honu museli předložit veškeré doklady potřebné k výkonu práva myslivosti a účasti
na honu – zákonné pojištění, lovecký lístek,
zbrojní průkaz, průkaz zbraně, a zkontrolovali i technický stav zbraní. Namátkově policisté také kontrolovali, zda se někdo z lovců
před honem neposilnil alkoholem, jak nám
média často a s oblibou předhazují. Výsledek
kontroly byl potěšující, ale na druhou stranu
očekávatelný, vše bylo v pořádku. Doklady
kontroluje myslivecký hospodář před honem
a ani alkohol společně se zbraní u nás nejde
dohromady.

HASIČI NEZAHÁLEJÍ, ANI KDYŽ NEHOŘÍ
Po poměrně vysokém počtu zásahů u požárů v katastru obce Hradištko v letních měsících byl podzim relativně klidný. Z jediného výjezdu ze dne 5. října se nakonec vyklubal planý poplach v podobě plánovaného a nahlášeného pálení dřevěného odpadu ve
sběrném dvoře.

Ale aby naše zásahová jednotka nevyšla ze
cviku a zdokonalovala se ve svých schop-

nostech, připravili jsme za podpory velitele
stanice HZS Jílové u Prahy Miroslava Čes-

kého námětové cvičení. Jeho obsahem byla
likvidace požáru uvnitř opuštěné budovy.
Hasiči si vyzkoušeli několik možných postupů vedoucích ke zdolání požáru v silně zakouřeném objektu s téměř nulovou
viditelností, s použitím dýchací techniky.
S cvičením, jehož průběh a podmínky věrně
simulovaly reálný zásah, byli zasahující hasiči
velmi spokojeni a výkony, které podali, byly
kladně ohodnoceny přizvanými profesionálními hasiči.
Text: Jiří Ferencei
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{ spolky }

SOPTÍCI MAJÍ I V ZIMĚ NAPILNO
Zdálo by se, že kroužku malých hasičů už sezóna skončila. Opak je ale pravdou – po podzimním úspěchu na soutěžích a zdařilých veřejných akcích mají teď, na sklonku roku,
napilno více než kdy jindy.

Podzimní sezóna začala Soptíkům 2. září, kdy
se děti společně s hasiči rozloučily s prázdninami. Tato akce se velmi zdařila a pro příští
roky by se mohla stát tradicí.
Hned poté zahájil kroužek mladých hasičů
po prázdninové odmlce svou pravidelnou
činnost. Nejdůležitější cíl byl jasný: dobře se
připravit na podzimní kolo celostátní soutěže mladých hasičů Plamen. Trénink nám dal
sice zabrat, ale užili jsme si i nějakou tu legraci – stříleli jsme ze vzduchovky, překonávali překážky po laně, určovali světové strany
a azimut, učili se topografické a technické
značky a ve zdravovědě zase ošetřit raněného
a dopravit ho na určené místo vlastní pomocí
(živá berle, stolička z rukou).
Pilná příprava se nám vyplatila. Když 15. října nastal den D, přivezli jsme si ze soutěže
opravdu krásná umístění: přípravka obsadila
druhé místo, mladší děti do jedenácti let páté
a osmé místo a velice cenný byl i úspěch těch

starších – i když ve své kategorii startovali
poprvé a proti patnáctiletým habánům z jiných týmů vypadali jako drobečci, vybojovali
úžasné čtvrté místo.
Hned po soutěži začala příprava na Halloween, který spolu s oslavou čarodějnic patří
k nejoblíbenějším akcím pořádaným hradištským hasičským sborem. Krásně jsme
vyzdobili klubovnu a areál zahrady se stal
na celé odpoledne místem pro halloweenské
hry a soutěže. Na lampionový průvod dorazilo zase o něco více lidí než vloni, z čehož
máme velkou radost. Všechny pak potěšila
muzika a závěrečný ohňostroj.

teorie pro plnění odborností: velitel, cvičitel,
kronikář, strojník a preventista. K tomu trochu uzlování a nácvik vystoupení na valné
hromadě. Sejdou se na ní hasiči z širokého
okolí a my se jim předvedeme s krátkým
dramatickým pásmem na téma dopravní
nehoda.

Příprava na Vánoce i na jaro
I když se na další soutěž Soptíci chystají až
na jaře, klid a odpočinek je rozhodně nečeká.
Na jarní kolo skládající se z útoku a několika
požárních štafet sice začnou trénovat, až počasí dovolí, teď je ale čeká náročné studium

A to jsme ještě stihli Mikuláše s čertem, napekli cukroví na vánoční besídku, vyzdobili
klubovnu, pomohli se strojením vánočního
stromku, který naši velcí hasiči uřízli, přepravili a upevnili před zámkem.
Napilno budeme mít i po novém roce, kdy
kromě soutěží a předepsané činnosti plánujeme i spoustu dalších aktivit: jako tradiční
návštěvu u myslivců, exkurzi u profíků, společnou oslavu Masopustu se školou a školkou
zakončenou pravou zabijačkou v hasičárně,
výlety do přírody, návštěvu bio farmy a mnoho dalšího.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují nás v naší činnosti, o které vás v příštím čísle budeme opět rádi informovat.
Text: Věra Kaduchová;
foto: Veronika Jírová
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Slavnostní rozsvícení
Vánočního stromu
Foto: Jan marvan

Rezervace míst posílejte formou SMS (jméno, počet míst) na tel. č. 602 707 141 nebo 602 363 885 – místa budou držena pouze do 20.15 hod.

