ZPRAVODAJ
V y d á v á

o b e c

H r a d i š t k o

podzim 2013

Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK

Téma: Investice 2013
Mapa s názvy našich ulic
Nový sběrný dvůr na Brunšově
Rozhovor s Josefem Hušbauerem

První červencový týden vyrazili místní hasiči s dětmi na tábor na
Kokořínsko. Celý týden se nesl v duchu rytířů a hodných duchů.
Více o táboře na str. 14.

V neděli 4. srpna napáchala podvečerní bouřka značné škody.
Náhlý poryv větru vyvrátil stromy, které padaly na chatové objekty i na elektrická vedení.

Těsně před povodněmi vyčistila firma Neužil říční navigaci na
pravém břehu Sázavy z Pikovic do Davle. Široká cesta doplněná
několika lavičkami láká k podzimní procházce.

V sobotu 17. srpna oslavili štěchovičtí Vltavané 115. výročí
svého spolku. Oslavám předcházela rekonstrukce klubovny
a přilehlého areálu, poničených při červnových povodních.

Během léta byl na Brunšově dokončen nový sběrný dvůr, který
od listopadu nahradí stávající dvůr v centru obce. Více o jeho
provozu a možnostech uložení odpadu na str. 5.

V pondělí 2. září byl slavnostně zahájen nový školní rok. Ředitel
Ondřej Hynek ve škole přivítal 28 prvňáčků, které povede paní
učitelka Lenka Kostečková. Více na str. 10.

Padesátileté výročí trvání Mysliveckého sdružení Medník oslavili první zářijovou sobotu jeho členové za velké účasti veřejnosti
ve velkém stylu. Více na str. 13.

V neděli 22. září se na Hradištku konalo derby mezi domácím
B-týmem a SK Pikovicemi. Zápas skončil 6:1 pro domácí. Více
o týmu SK Pikovice na str. 15.

{ EDITORIAL }

{ z jednání zo }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 24. ČERVNA
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

téměř rok chybí na konci
Hradištka směrem
do Pikovic cedule
s informací o začátku
a konci obce. Neznalí
řidiči tudíž nevědí, že
mají jet rychlostí 50
km/h. Kvůli poničenému
retardéru nebyl důvod
zpomalit ani u školy.
Přesto v tomto úseku
byli někteří řidiči nuceni
jet krokem či dokonce
zastavit. Co nezmohly
dopravní předpisy,
dokázalo stádo ovcí
přecházejících silnici.
Kdyby spásaly přilehlé
škarpy, omezil by se
i hluk křovinořezů.
A tak jsem si po letech
vzpomněla na ovčín,
který stával uprostřed
obce, a přemýšlela o tom,
jaké by to bylo, kdyby
obec měla své stádo ovcí.
Asi by to na zasedání
zastupitelstva neprošlo.
Myslím, že zastupitelé
mají dost důležitějších
starostí –kanalizaci,
sběrný dvůr či výběr
nové ředitelky školky.
Přesto byste se divili, co
všechno musí na obecním
úřadě řešit za kuriozní
případy – volně pobíhající
ovce, psi i koně, trkající
kozel uprostřed návsi
i přemnožené kočky, které
nikdo nechce. Vážně,
nevážně? Já osobně bych
nerada potkala stádo
divočáků, kteří si troufají
chodit až k hlavní silnici.
V tomto případě však spíš
než na obecní úřad budu
volat myslivce.

Lucie Hašková

• Dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), účetní závěrku roku 2012 včetně výsledku hospodaření za rok 2012
bez výhrad s opatřením.
• Výpočet neinvestičních nákladů pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání školního roku
2013/2014 v částce 820 Kč měsíčně.
• Záměr prodeje části pozemku
parc. č. 292/1 travní porost, katastrální území Hradištko pod
Medníkem, obec Hradištko. Pozemek se nachází v místní části
obce Rajchardov v ochranném
pásmu VN 400 kV a je ze 2/3
nezastavitelný.

• Uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 199/26
ostatní plocha ve vlastnictví
obce, za účelem položení kabelového vedení NN. V souladu
s ustanovením § 50a) a § 151n)
až 151p) zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník v platném
znění a ustanovením § 25 odst.
4 zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů
(energetický zákon) byla společností ČEZ Distribuce, a.s.
předložena Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene č. IV-126016271/01 na výše uvedeném
pozemku mezi obcí Hradištko

Zjistíte, jaký název ponese ulice, kde
řídí dopravu ovce, koně i divočáci?
Správnou odpověď nám zašlete na
redakce@hradistko.cz nebo písemně na adresu Obecní úřad Hradištko,
redakce Zpravodaje, Zámek 1, 252 09
Hradištko, a to nejpozději do

a ČEZ Distribuce, a. s. Právo
odpovídající věcnému břemeni
se zřizuje za úplatu. Jednorázová finanční náhrada činí částku
ve výši 1 000 Kč bez DPH dle
skutečného rozsahu stavby. Pozemek se nachází v místní části
obce Brunšov.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích
parc. č. 579/1, 597/5, PK 841/1
ve vlastnictví obce, za účelem
položení kabelu NN. V souladu
s ustanovením § 151n až 151p
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
a ustanovením § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických


Dokončení na straně 2

Znáte dobře Hradištko?

15. listopadu 2013.

Nezapomeňte připsat své jméno a kontakt. Výherce obdrží vstupenky na adventní koncert konaný v obřadní síni
na Hradištku.
V minulém čísle byla fotografie pořízená z vyhlídky na Ovčičkách. Výhercem se stal Jaroslav Zahálka.
Gratulujeme.
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{ z jednání ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 24. ČERVNA


Dokončení ze strany 1

odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) v platném znění, byla
společností ČEZ Distribuce, a.s. předložena
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE12-6000563/001 mezi obcí Hradištko a spol.
ČEZ Distribuce, a.s. a AZ Elektrostav. Právo
odpovídající věcnému břemeni se zřizuje
za úplatu. Jednorázová finanční náhrada činí
částku ve výši 23 700 Kč včetně DPH. Pozemek se nachází v místní části obce Pikovice.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
• Předložený návrh názvů ulic v obci Hradištko, místní části Hradištko a Pikovice
dle přílohy č. 1 (seznam názvů ulic) a č. 2
(orientační mapa).
• Zahájení zjednodušených řízení o zadávání zakázek z důvodu rychlé obnovy obce
po povodni a přívalových deštích v červnu 2013. Tato řízení provede společnost
iBoom, s.r.o., se sídlem Dolní 186, 284 01
Kutná Hora, zastoupená Ing.Jaroslavem
Benadou a JUDr. Petr Sršeň – ANALYZ

INVEST, se sídlem 169 00 Praha 6, Pod
věží 2192/1, IČ : 66449634.
• Schvaluje v souladu s § 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
konkursního řízení a konkursních komisích,
vyhlášení konkursního řízení ve smyslu zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
vyhlášení konkursu na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Hradištko.
• Schvaluje příspěvek pro postižené občany
povodní – pí. Dana Kindlová a p. Jiří Hofman ve výši 15 000 Kč na likvidaci škod,
vzhledem k tomu, že jsou v obci trvale hlášeni v rekreačních objektech a nedosáhnou
na jinou státem garantovanou podporu.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:

• Informaci starosty obce pana Antonína
Merty o kontrole Zápisu a Usnesení č.
02/2013 veřejného zasedání zastupitelstva
obce ze dne 6. 5. 2013.
• Jmenování Mgr. Hany Hradilové předsedkyní konkursní komise, Ing. Václava

Buriánka, místostarostu obce, členem
konkursní komise za zřizovatele, kterým
je obec Hradištko, Ing. Petra Vlka, předsedu finančního výboru, členem komise
s hlasem poradním a jmenování paní Věry
Kaduchové tajemnicí konkursní komise
pro vyhlašovaný konkurs na ředitele/ku
MŠ Hradištko.

Zastupitelstvo obce
ukládá:

• Komisi pověřené zpracováním pojmenování ulic vyhotovit podklady pro zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na výrobu
a dodání tabulek s názvy ulic.
• Zaměstnankyni OÚ Hradištko paní Svobodové zabezpečit zavedení názvů ulic
do centrálních registrů.
• Ředitelce MŠ zpracovat aktuální směrnici
pro nově stanovenou úplatu za předškolní
vzdělávání v MŠ.
• Starostovi obce panu Antonínu Mertovi zaslat žádosti na Českou školskou inspekci, Krajský úřad Středočeského kraje
a Mateřskou školu Hradištko o jmenování
svých zástupců do konkursní komise a požádáním obdobné MŠ o účast v konkursní
komisi.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 11. ZÁŘÍ
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

• Rozpočtovou změnu č. 03/2013. Očekávané příjmy jsou ve výši 1 026 000 Kč s tím, že
celkové plánované příjmy po rozpočtových
změnách jsou ve výši 28 325 000 Kč. Změna ve výdajích činí částku 3 056 000 Kč,
celkové plánované výdaje jsou ve výši
29 450 100 Kč.
• Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. č. 389/23 ostatní plocha ve vlastnictví
obce za účelem položení kabelového vedení kNN. V souladu s ustanovením § 50a)
a § 151 n) až 151p) zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník v platném znění a ustanovením § 25 odst. 4 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. IV-12-6012400/02 na výše
uvedeném pozemku mezi obcí Hradištko
a společností ČEZ Distribuce, a.s. Právo
odpovídající věcnému břemeni se zřizuje
za úplatu. Jednorátová finanční náhrada činí částku ve výši 1 500 Kč bez DPH.
Pozemek se nachází v místní části obce
Hradištko.
• Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozemku

{

2

}

parc. č. 515/2 zahrada ve vlastnictví obce
za účelem umístění zařízení distribuční
soustavy. V souladu s ustanovením § 50a)
a § 151n) až 151p) zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník v platném znění a ustanovením § 25 odst. 4 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 uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
č. IV-12-6016566/01 na výše uvedeném
pozemku mezi obcí Hradištko a společností ČEZ Distribuce, a.s. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za úplatu.
Jednorázová finanční náhrada činí částku
ve výši 1 000 Kč bez DPH. Pozemek se nachází v místní části obce Hradištko.
• Výsledek výběrového řízení na zhotovitele
díla „ZŠ Hradištko – zateplení obvodového
objektu pláště a střechy objektu“ a podpis
smlouvy se společností DUDYSTAV s.r.o.
se sídlem Olšová 2065/13, Dobrá Voda
u Českých Budějovic, PSČ 373 16.
• Výsledek výběrového řízení na zhotovitele
díla „ZŠ Hradištko – výměna oken“ a podpis smlouvy s firmou VVVOKNA Vladimír Václav Vašíček se sídlem Zahradní
210, Lhota, PSČ 273 01.
• Výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla „Kotelna na spalování pelet v ob-

jektu Mateřské školy Hradištko“ a podpis
smlouvy se společností W – REVIZ s.r.o. se
sídlem V Domově 2382/56, Praha 3, PSČ
130 00.
• Výsledek výběrového řízení na zhotovitele
díla „Výkon technického dozoru stavebníka“ na stavbě „Hradištko-Pikovice,
tlaková kanalizace a ČOV“ ve správním
území obce Hradištko a podpis smlouvy se společností INFRAM a. s. se sídlem
Peluškova 1407, Praha 9 – Kyje, PSČ
198 00.
• Výsledek výběrového řízení na zhotovitele
díla „Protipovodňová opatření obce Hradištko“ a podpis smlouvy s firmou Lukáš
Melka se sídlem Svisle 459/5, Přerov, PSČ
750 02.
• Zadávací řízení a text zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod
v obci Hradištko – Pikovice“ zpracovaný
advokátní kanceláří Schmitz&Partner,
Jakub Schmitz, advokát, se sídlem Malá
Štěpánská 1932/3, Praha 2 – Nové Město,
PSČ 120 00.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Informaci starosty obce pana Antonína
Merty o kontrole Zápisu a Usnesení č. 03/
2013 veřejného zasedání zastupitelstva
obce ze dne 25. 6. 2013.

{ aktuálně }

Zavedení ulic v obci Hradištko a související výměna dokladů

Zastupitelé obce Hradištko schválili na veřejných zasedáních pojmenování ulic v obci
Hradištko a doplnění názvu v části Pikovice. Zastupitelstvo také schválilo doplnění částí
Brunšov a Rajchardov, které nebyly nikdy oficiálně schválené. S těmito změnami souvisí
i výměna občanských průkazů občanů trvale žijících v naší obci.

Výměna občanského průkazu není zpoplatněna. K této výměně budete potřebovat stávající
průkaz. Obec Hradištko spádově patří pod
MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská 19,
Praha 2. Správní odbor tohoto úřadu je o situaci s doplňováním nových údajů v naší obci
informován. Doporučujeme výměnu řešit tam,
i když je výměna možná i na jiných úřadech.

Jak se změní adresy

Občanům, kteří mají trvalý pobyt v Hradištku
nebo Hradištku-Pikovicích, bude v systému
územní identifikace přidána ulice. U občanů,
kteří mají v občanském průkazu vedenu ulici
Brunšov nebo Rajchardov, bude údaj změněn
tak, že bude přidána do systému územní identifikace nová ulice ke stávajícímu číslu domu
a název obce bude veden jako Hradištko-Brunšov nebo Hradištko-Rajchardov.

čanský průkaz, informujte se nejdříve na
Obecním úřadu Hradištko, zda je již u vašeho objektu změna provedena. Pokud ještě
zavedena nebude a vy budete potřebovat doklady vyměnit, zavedeme tuto změnu u adresního místa přednostně.
Z důvodů zavádění ulic není nutná výměna
pasů a řidičských průkazů. Občanům, kteří
podnikají nebo mají jiné aktivity, doporučujeme, aby si občanské průkazy vyměnili co
nejdříve.

Telefonická spojení:
• OHLAŠOVNA OÚ HRADIŠTKO (pí. Kaduchová): 257 740 442, 257 740 586
• STAVEBNÍ ODBOR (pí. Svobodová):
257 740 441 (informace o názvu ulice a zavedení adresního místa)
• MěÚ ČERNOŠICE, správní odbor – pracoviště Podskalská 19, Praha 2: 21 982 111
(spojovatelka), 436 (odd. evidence obyvatel), 822 (odd. osobních dokladů)
Text: Věra Kaduchová;
foto: Lukáš Strašík

Pomoc nemohoucím

Občané se zdravotním postižením, zhoršenou mobilitou nebo občané, kteří mají jiný
důvod omezující výměnu občanského průkazu, můžou kontaktovat ohlašovnu Obecního úřadu Hradištko (pí. Kaduchovou),
která bude eventuální výměnu občanského
průkazu postupně řešit se zaměstnanci oddělení osobních dokladů Městského úřadu
Černošice, Podskalská 19.

Informujte se na OÚ

Zadávání ulic do centrálního systému se
provádí postupně a je časově poměrně náročné. Dříve než se vydáte vyměnit ob-

Nově pojmenovaná ulice Na Ovčičkách

JAK POKRAČUJE
KANALIZACE V PIKOVICÍCH

Tento článek je adresovaný především těm, kteří se přihlásili do systému odkanalizování. V současné době zajišťujeme potřebnou administrativu k zahájení realizace výstavby projektu „Hradištko – Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“.

Vzhledem k jejímu rozsahu a přísně stanoveným postupům poskytovatele dotace je tento
proces časově náročný. Nyní probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Na základě jeho výsledku budou stanoveny
konkrétní termíny celého projektu. Pokud se
vše podaří tak, jak má, předpokládáme termín zahájení prací na jaro 2014.

Poděkování za spolupráci

Rádi bychom poděkovali všem majitelům nemovitostí za spolupráci při tvorbě projektové
dokumentace na jednotlivé kanalizační přípojky. Obec Hradištko bude s předstihem písemně informovat o podrobnostech, týkajících se jejich přípravy a realizace. Věříme, že
se celý projekt podaří a výsledné dílo přinese
spokojenost všem budoucím uživatelům.

Lokalita „Nade Vsí“
Následující etapou výstavby kanalizace
v obci je lokalita Hradištko – Nade Vsí. Tato
část je v projektové přípravě a zahrnuje celkem 5 200 m kanalizační sítě a více než 300
kanalizačních přípojek. Tato lokalita bude
napojena na ČOV v Pikovicích. V následujících dnech obdrží majitelé dotčených nemovitostí zprávu o možném připojení na veřejnou kanalizaci a pak nás čeká obdobný,
velmi zdlouhavý proces správního řízení
a projednávání.
Na zbývající část obce Hradištko je zatím
zpracovaná technologická studie.
Text: Antonín Merta
a Iveta Myšková

DALŠÍ ZMĚNA
VE VEDENÍ

mateřské školy
HRADIŠTKO

V létě opustila z rodinných důvodů
naši mateřskou školu paní ředitelka
Pavlína Matoušková. V krátkém čase
se tak připravuje další konkurz na místo ředitele/ky tohoto školského zařízení. Termín pro podávání přihlášek je
do 15. října 2013; o požadavcích se zájemci více dozvědí na webových stránkách obce. Jménem zřizovatele děkujeme paní ředitelce za odvedenou práci
a přejeme jí úspěch v novém působišti.
Zároveň děkujeme paní Janě Slezákové, která se opět ujala nevděčné role
zastupující ředitelky. Školku povede
do doby, než vzejde z konkurzu nově
jmenovaný ředitel nebo ředitelka.
Text: Hana Hradilová
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY NAŠÍ OBCE
Po skončení období dovolených a odpočinku bych naše občany rád uvedl do reality
všedních dnů života v naší obci a informoval o všem, co se v současné době v obci děje
důležitého. Myslím si, že je toho opravdu hodně.

Všechny akce, na kterých pracujeme, budou
sloužit všem místním občanům, ať jsou z jakékoli části naší obce. Obec nelze rozdělovat na části a nikdy jsem to nedělal. Někde
se začít musí a postupně se snažíme finance rozdělovat ku prospěchu všech a celé
obce.

Kanalizace Pikovice

Opravy v budově MŠ
V současné době se započala také rekonstrukce kotelny a části rozvodů topení a oprava
komína v naší mateřské škole, která musí být
do zimního období dokončena a provoz MŠ
ani jídelny pro ZŠ nesmí být přerušen. Zatím
se vše financuje z rozpočtu obce, náklady činí
1,7 mil. Kč a o dotaci máme zažádáno.

středky, ale ty zatím byly nadřízenými orgány
plněny jen zčásti. Od krajského úřadu jsme
dostali částku 858 tis. Kč. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj byl vyhlášen teprve
před třemi týdny a žádost o dotaci se připravuje. Ostatní tituly vyhlášené Ministerstvem
dopravy a Krajským úřadem Středočeského
kraje budou známy do konce září. Proto některé opravy majetku neprobíhají podle mých
představ, ba ani podle představ některých občanů a nedivím se jim, ale bohužel není možné

Po dokončení přístavby školy, dokončení vodovodu v Pikovicích a detašované třídy MŠ
(dotace 11 a 9 mil. Kč) byla zahájena příprava
největší z akcí – kanalizace v Pikovicích. K té
bude připojena i hořejší část obce Hradištko. Podle stavu příprav by tato akce měla být
hotova do konce roku 2014. Obyvatelé ostatních částí obce nemusejí být smutní, protože
rozšířená části technologie umožní určité
množství fekálií dopravovat do rozšířené sítě
ihned po zahájení provozu, a tím se občanům
sníží finanční náklady na vývoz fekálií, než
bude hotová kanalizace v celé obci.
Tato akce je přísně sledovaná Ministerstvem
životního prostředí a Státním fondem životního prostředí a celá příprava musí probíhat
dle stanoveného plánu. Pokud bychom toto
nedodrželi, mohli bychom o dotaci přijít. Je
to akce stojící na prvním místě a získaná dotace činí 48,5 mil. Kč.

Zateplení školy
Dále běží zateplení staré části naší základní
školy. Díky tomu se sníží náročnost vydávané
energie a sníží se náklady na výrobu tepla.
Tato akce je velmi náročná tím, že její druhá
část běží za normálního provozu školy. Dotace (2,2 mil. Kč), kterou jsme dostali, přišla
později, než jsme očekávali, ale vše se musí
zvládnout ke spokojenosti všech – obce,
školy i stavební firmy, aby vše proběhlo dle
projektu a smluv, včetně dodržení termínu
stavby, protože podzim je tady.

Nový sběrný dvůr
Další z řady investic je sběrný dvůr. Tato
stavba byla nejen technicky náročná, ale její
uvedení do provozu je velmi složité hlavně
po stránce legislativy a nových zákonů, které se musí bezpodmínečně dodržet. Všechna tato i další organizační opatření, která
připravujeme, směřuji k otevření sběrného
dvora dne 1. listopadu 2013. Myslím si, že
po skončení rekreační sezóny plynule přejdeme na nový provoz sběrného dvora na Brunšově. Zároveň bude potřeba řešit nové místo
pro kontejnery ve středu obce a dále též malé
sběrné místo v Pikovicích, abychom ulehčili
občanům určitý druh sběru i tam. Získaná
dotace činí 2 mil. Kč.
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Další chystané projekty

Rád bych jmenoval další připravované akce:
vodovod – II. etapa Pikovice (11 mil. Kč),
oprava místních komunikací (žádost o dotaci
v hodnotě 3 mil. Kč na Ministerstvu financí),
dořešení vodovodu Hradištko – Velká Podkova (v hodnotě 2 mil. Kč) a rekonstrukce
vodovodu nad restaurací Japeka (v hodnotě
650 tis. Kč). Tyto akce jsou kompletně připraveny, ale na zahájení stavby zatím nejsou
potřebné finance.
Nesmím zapomenout na výstavbu chodníku
Brunšov – Hradištko, řešíme výstavbu hřbitova včetně ostatních zařízení a další drobné
akce, jako jsou vodovodní přípojky, které se
řeší průběžně.

Opravy po povodních
Dále probíhají opravy majetku obce po červnových povodních, které poškodily obecní
majetek, ale i majetek občanů na Brunšově a v Pikovicích, a to v nemalém rozsahu.
Poškozeným občanům jsme pomohli získat
finanční prostředky poskytované státem,
ve směru podání žádosti a dalších podkladů
s tím spojených. Určitou částkou přispěla
i naše obec. Všechny škody na obecním majetku byly velmi dobře zmapovány a vyčísleny.
Postupně byly podány žádosti o finanční pro-

tyto akce financovat z rozpočtu obce. Musíme
čekat, kdy a co obec dostane, aby se mohlo
v opravách dále pokračovat. Omlouvám se,
ale kde není, ani čert nebere, jak říká známé
přísloví. Doufám, že se situace brzy změní.

Poděkování za pomoc při povodních
V této souvislosti bych chtěl ještě poděkovat
všem pracovníkům obecního úřadu, kteří
pod mým vedením řešili okamžitě vzniklé
situace, ve dne i v noci, v největším náporu
vodního živlu při červnových povodních,
které zasáhly části naší obce Brunšov a Pikovice. Dále potom oběma hasičským sborům
Hradištko a Pikovice pod vedením p. Řepy
a p. Drahoše. a zastupiteli obce p. Neužilovi,
kteří rovněž nerozdělovali čas na den a noc,
ale pracovali podle potřeby, aby zajistili pomoc všude, kde bylo potřeba. Jejich spolupráce s vedením obce byla na velmi vysoké
úrovni. Ještě jednou děkuji.
Byl bych rád, kdyby si občané přečtením
tohoto článku rozšířili svůj přehled o dění
v naší obci a porovnali s tím, co se děje v okolí. Každý by se mohl zamyslet nad tím, zda
by také sám mohl něco udělat pro rozvoj naší
obce. Možnosti jsou různé a každou dobrou
radu i pomoc budu vítat.
Text: Antonín Merta, starosta obce

{ TÉMA: investice 2013 }

PROVOZ NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA
Již delší dobu se zabýváme problematikou odpadového hospodářství v naší obci. Každoročně v tomto směru konstatujeme, kolik finančních prostředků musí naše obec
na pokrytí ztráty vyčlenit, které by mohly být použity na úplně jiné potřebnější účely
a akce, které naše obec ze svého rozpočtu financuje.

Pro názorný příklad uvádím, že např. za rok
2012 činila tato ztráta jeden a půl milionu
korun. Snažíme se neustále hledat různé
možnosti, jak tyto ztráty řešit a jak se v tomto
směru dostat do aktivního finančního bilancování. V minulých letech se nám podařilo
např. omezit fakt, že do našeho sběrného
místa v centru obce dováželi svůj přebytečný odpad i obyvatelé a majitelé rekreačních
zařízení z okolních vesnic, snažili jsme se
rozmístit kontejnery na komunální i tříděný
odpad po celé obci tak, aby to pokrylo celé
její území, zavedli jsme i daný režim pro provoz stávajícího sběrného místa.

Otevření dvora od listopadu
Právě toto sběrné místo se stalo pro mnohé
v posledním období tzv. trnem v oku, neboť
bylo neustále přeplněné různým odpadem.
Snažili jsme se vyhovět všem, kteří se prokázali patřičným dokladem, aby mohli tento
odpad ukládat. Toto se stalo již neúnosným,
proto byla přijata konkrétní opatření, která
by tento stav alespoň minimalizovala. Zásadním rozhodnutím bylo vybudovat na území
naší obce nový sběrný dvůr, který by splňoval
všechna zákonná opatření a normy. Od myšlenky došlo ke skutkům a nový sběrný dvůr
byl dokončen a 24. září proběhne jeho kolaudace. Po této kolaudaci bude naší snahou
zprovoznit nově vybudovaný sběrný dvůr
pro naše občany i majitele rekreačních nemovitostí v nejbližším možném období, předpoklad otevření je 1. listopadu 2013.

S odpadem na Brunšov

Nový sběrný dvůr byl zbudován v místní části obce Brunšov, v jeho dolní části a stávající
sběrné místo v centru obce bude úplně zrušeno. Provozováním tohoto sběrného dvora
chce obec především zmenšit riziko vzniku
divokách skládek a přispět k řešení a následné likvidaci objemných odpadů, které se
v domácnostech vyskytují. Provoz sběrného
dvora je brán jako služba v kategorii občanské vybavenosti, to znamená, že se jedná
o provozovnu nevýrobního charakteru.

Druhy přijímaného odpadu

Specifikace přijímaných odpadů zůstává
prakticky stejná. Největší položku v tomto
směru tvoří směsný komunální odpad, dále
pak tříděný komunální odpad, do kterého
patří především plastové odpady, skleněné
obaly, papírové odpady, kompozitní odpady.
Z dalších druhů odpadů bude možné do tohoto sběrného dvora ukládat pneumatiky,
omezené množství stavebního odpadu, kovový odpad, dřevěný odpad. Vzhledem k tomu,
že jsme uvedeni v celostátním seznamu sběrných míst pro elektronická a elektrická zařízení, platí ukládání těchto zařízení i pro náš
sběrný dvůr. Do sběrného dvora bude možné
ukládat i odpady, které jsou vedeny v kategorii nebezpečné, jedná se zejména o zbytky odpadních barev a laků obsahujících organická
rozpouštědla, lepidla a pryskyřice, motorové,
převodové a mazací oleje, rozpouštědla, kyseliny, baterie a akumulátory, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky. Zásadní změnou oproti současnému
sběrnému místu bude ta skutečnost, že ukládání odpadů vyprodukovaných z podnikatelské činnosti podnikajících právnických
a fyzických osob je zakázáno.
Z uvedeného přehledu je patrné, že se nejedná o nějaké novum, ale že tento přehled je
prakticky totožný s tím, co bylo možné ukládat do stávajícího sběrného místa. Veškeré
podrobnější pokyny v tomto smyslu obdrží
všichni, kteří budou výše uvedený odpad
ukládat, od pracovníků obsluhy sběrného
dvora.

Provozní doba:
a) období 15. duben – 31. říjen:
pondělí, úterý: zavřeno
středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle:
10.00 – 18.30
b) období 1. listopad – 14. duben:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: zavřeno
středa, sobota, neděle:
10.00 – 18.30

Otevírací doba nového sběrného dvora na Brunšově

15. dubna – 31. října
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
zavřeno
10.00 – 18.30
10.00 – 18.30
10.00 – 18.30
10.00 – 18.30
10.00 – 18.30

1. listopadu – 14. dubna
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
zavřeno
10.00 – 18.30
zavřeno
zavřeno
10.00 – 18.30
10.00 – 18.30

Odpad v omezeném množství
Další novou velmi důležitou informací je
množství přijímaného odpadu. Příjem stavebních odpadů (stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, pálených tašek, kamenů
apod.) je množstevně omezen na maximálně
0,5 m3/měsíc na číslo popisné či číslo evidenční. Stavební odpady musí být bez příměsí, v opačném případě je dovážející povinen
provést vytřídění v místě dle pokynů obsluhy.
Platí přísný zákaz dovozu stavebního odpadu
s obsahem azbestu (např. eternit, azbestocementové trubky či desky). Tyto odpady je povinen původce odpadu zlikvidovat u příslušné specializované firmy nebo zařízení, která
má k jejich likvidaci příslušné oprávnění.

Směsný a objemný odpad
Pro příjem směsného komunálního odpadu
se v katastru obce využívají přednostně popelnice, další sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery. Ve výjimečných případech je
možné tento odpad odevzdat v maximálním
množství 1 m3/rok na objekt, (to znamená
na číslo popisné nebo číslo evidenční). Objemný odpad je možno odevzdat v množství
do 1 m3/měsíc na objekt (to znamená na číslo popisné nebo číslo evidenční).
To jsou základní informace k otevření nového sběrného dvora, čas a jeho provoz určitě
ukáže, že rozhodnutí vybudovat nový sběrný dvůr na území naší obce pro naše občany
a majitele rekreačních objektů bylo rozhodnutí správné a účelné. Bližší informace vám
mohou poskytnout pracovníci obecního
úřadu či přímo pracovníci obsluhy sběrného
dvora v souladu se stanoveným provozním
řádem.
Text: Milan Vála, pracovník OÚ Hradištko

Přehled přijímaného odpadu

Směsný komunální odpad
Objemný komunální odpad
Tříděný komunální odpad (sklo, plasty, papír)
Pneumatiky
Kov
Dřevo
Elektro
Nebezpečný odpad (barvy, lepidla, rozpouštědla,
zářivky, baterie)
Stavební suť
Stavební odpad s obsahem azbestu
Odpady z podnikatelské činnosti

ano (1 m3/rok)
ano (1 m3/rok)
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano (0,5 m3/rok)
zakázáno
zakázáno
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{ Rozhovor s Josefem Hušbauerem}

Naposledy jsem s PEPOU HUŠBAUEREM mluvila před čtyřmi lety a na stránkách
Zpravodaje ho představila jako mladého a nadějného fotbalistu. Za tu dobu
si získal stabilní místo v sestavě týmu AC Sparta Praha a čtyřikrát oblékl dres
české fotbalové reprezentace. Doufám, že si s tímto skromným a milým fotbalistou rozhovor ještě za pár let zopakuji a že se počtu vstřelených gólů a startů
za reprezentaci už nedopočítám.
úspěšný není. Jaká byla nálada v týmu po
prohrané kvalifikaci o mistrovství světa?
Hodně lidí bylo zklamaných, každý to řeší,
emoce pracují. Odešla úspěšná generace –
Poborský, Nedvěd a další a bude pár let trvat,
než se vypracuje nový tým. Měli by dostat
víc šancí mladí hráči, aby získali zkušenosti.

ší soupeři hrají poháry, takže na domácí ligu
nebudou mít tolik sil.
Máš za sebou zápas se Slováckem, kde
hraje další hradištský rodák Láďa Volešák. Stačíte si během zápasu popovídat
nebo zůstáváte soupeři?



DOUFÁM, ŽE MŮJ ŽI
Jaká je tvoje role ve Spartě?
Hraju ve středu zálohy, takže mám
za úkol nahrávat na góly. Teď se mi daří je
i dávat, což se ode mě ani moc nečekalo.



Odkdy hraješ fotbal a kdy jsi začal mít
pocit, že by ses tím mohl živit?
Když mi bylo šest, táta vzal mě a bráchu
do Sparty na nábor. Moc jsem tam nechtěl,
dokonce jsem se tam rozbrečel. Táta mě ale
přemluvil a oba nás tam přijali. Začalo mě to
brzy bavit a ve Spartě jsem vydržel až do sedmnácti let. Potom jsem byl v Jihlavě, na Žižkově
a v Ostravě. Tam jsem se ale spíš trápil, bylo
to daleko a prostředí mi moc nesedlo. Takže
jsem nebyl proti, když jsem měl možnost odejít
a zrovna do Sparty, kde to mám rád.



Jak spolu vycházejí hráči ve Spartě,
kde se každý pere o místo a panuje tam
konkurence?



Potkali jsme se už víckrát, protože on taky
už hraje ligu dlouho. Pokecáme spolu někdy
před zápasem, když se potkáme v kabině
nebo na hřišti, ale při zápase už není čas
a každý jede sám za sebe. V tomto zápase
měl Láďa dvě tutovky, tak se mi ulevilo, že
to nedal, jinak by nás Slovácko pěkně potrápilo.

Tvoje kariéra stoupá pořád vzhůru, nemáš žádné výkonnostní výkyvy. Může
to být dáno i povahou? Působíš velmi klidně a vyrovnaně.
Jsem takový flegmatik, kterému je všechno
jedno. Na hřišti nikam nespěchám, nejsem
žádná horká hlava a nic mě jen tak nerozhodí.



Co se u tebe změnilo za poslední čtyři roky, kdy jsme spolu mluvili naposledy?
Myslím, že jsem dospěl. V devatenácti letech
jsem byl ještě takový vyjukaný. Od té doby
jsem odehrál v lize docela dost zápasů, získal zkušenosti. Zahrál jsem si v Evropské lize
i v reprezentaci. S hráči, jako je Čech nebo
Rosický, na které jsem se dřív díval jen v televizi, jsem se sešel v jedné kabině a mohl si
s nimi zahrát.



Jak se u nich projevuje to, že mají úspěšnou fotbalovou kariéru a hrajou v nejlepších klubech?
Je to vidět hlavně na hřišti. Velký rozdíl je v rychlosti hry i v tom, jaký mají při hře přehled.



{

Tobě se zápasy za reprezentaci vydařily.
Národní tým ale v poslední době moc
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Například v Itálii je v týmu až 35 hráčů a když
hráč dostane jednu šanci a zrovna se mu nevydaří zápas, tak už má smůlu. Ve Spartě je
nás dvacet a jsme dobrá parta, žádná vražedná atmosféra mezi námi nepanuje. Navíc se
nám teď daří, takže o to je to lepší.
Sparta se letos neprobojovala do Evropské ligy, takže se může na ligu plně soustředit. Věříš, že po třech letech znovu získáte
titul?
Máme dobře našlápnuto, ale ještě je před
námi dost kol. Naší výhodou je to, že největ-



Jak vypadá týdenní program prvoligového fotbalisty?
Tréninky máme denně a to většinou dopoledne, takže odpoledne máme volno. Ale když
hrajeme kromě ligy ještě pohár, tak jsou dvoufázové tréninky – dopoledne i odpoledne. Nejhorší je, že den před zápasem trávíme v hotelu.
Hrajeme třeba v sobotu večer, ale už v pátek
po tréninku jdeme do hotelu. Druhý den ráno
máme trénink, oběd, video, přípravu a pak zápas. A když máme zápas také ve středu, tak
už od úterý jsme zase v hotelu. To moje žena
Petra špatně snáší, protože jsem často pryč.



{ Rozhovor s Josefem Hušbauerem }
Jednou jsem s ním šel za ruku na hřiště.
Když jsem dostal pozvánku do reprezentace,
tak jsem se na něj těšil, ale on vždycky kvůli zranění chyběl. Až teď naposledy jsme se
potkali. Je to zvláštní pocit, když někoho
obdivuješ a pak s ním můžeš hrát. S nikým
lepším jsem zatím nehrál, je to super fotbalista.

Narodil se v roce 1990 v Praze. Odchovanec pražské Sparty si nejvyšší domácí ligu zahrál v dresu
Viktorie Žižkov. Dvě sezóny hrál v Baníku Ostrava
a v roce 2011 přestoupil zpět do Sparty. Za svou
kariéru nastřílel 24 gólů v nejvyšší domácí lize
a čtyřikrát nastoupil za národní tým. Předloni vyhrál
anketu Gól roku. V současné době je stabilní
oporou sparťanské zálohy. V červnu se oženil s Petrou Janouškovou z Brunšova, bydlí na Hradištku.

Čím bys byl, kdybys nebyl fotbalistou?
Měl jsi nějakou záložní variantu?
Neměl, pořád jsem věřil, že to vyjde. Jinak
bych nejspíš stejně skončil u fotbalu a dělal
třeba trenéra.

Určitě je potřeba mít talent, ale malí kluci
by fotbal měli brát hlavně jako zábavu. Až
ve věku 10 až 12 let by měli pracovat na tom,
v čem mají rezervy, více trénovat a kolem



IVOTNÍ ZÁPAS TEPRVE PŘIJDE
Jak na tebe doléhají korupční aféry –
ovlivňování rozhodčích, nelegální sázky atd. Sleduješ tyto kauzy?
Myslím, že se to spíš objevuje v nižších soutěžích. První liga je hodně sledovaná a je málo
příležitostí něco ovlivnit. Ale jestli se něco
děje mezi funkcionáři, tak my hráči o tom nemáme tušení. Mluví se o ovlivňování zápasů
ze strany Plzně, ale jejich tým je natolik kvalitní, že by stejně dosáhli dobrého výsledku.



V sobotu vás čeká zápas s odvěkým rivalem Slavií, která teď prožívá hlubokou krizi. Jaký to bude zápas?
Je škoda, že se Slavii nedaří. Derby bývalo
soubojem dvou nejlepších týmů ligy. Teď jsou
předposlední, ale i tak nás čeká těžký zápas,
protože budou vyhecovaní a nemají co ztratit.



Situaci ve Slavii řeší s vedením a hráči
i fanoušci. Jak vycházíš s fanoušky ty?
Sparta má dobré fanoušky, s některými se
známe, scházíme se a mám štěstí, že jsem
mezi nimi oblíbený. Když se nedaří, tak se
ptají, čím to je, ale nejsou vulgární. Nejhorší to bylo v Ostravě, kde na nás po tréninku
čekalo dvacet vyholených palic, nadávali, že
neběháme, že oni jezdí na každý zápas a pak
vidí tohle… Mají svou pravdu a nedá se jim
nic vysvětlit. To nebylo moc příjemné.



Pokud se ti nadále bude dařit jako
dosud, nejspíš se objeví nějaká nabídka na přestup do zahraničí. Někteří hráči
odejdou a v novém týmu se neprosadí. Jak
se pozná ten správný okamžik kdy odejít?
Myslím si, že lepší je hrát nejdřív několik sezón tady. To by musel být výrazný talent, jako
byl třeba Rosický, který odešel hodně mladý.
Řada hráčů odchází už v 18 letech, neprosadí
se a po dvou letech se vrací zase zpátky. Já
jsem měl před rokem nabídku z Ruska, ale
nakonec se se Spartou nedohodli. Nejradši
bych ale přestoupil do Německa, je to blízko
a mají kvalitní ligu. Petra by raději do tepla,
ale mně se ve vedru špatně hraje.



Na Hradištku je mezi malými kluky
o fotbal velký zájem. Co bys jim poradil, aby se třeba jednou prosadili v profesionálním fotbale?



patnáctého roku už se dá poznat, jestli mají
na to hrát s těmi nejlepšími.



Měl jsi někdy krizi, kdy sis říkal, že bys
s fotbalem skončil?
Vůbec ne. Nejsložitější období bylo kolem
patnácti let, kdy mě štvalo, že musím ráno
brzy vstávat, hned po škole chodit na tréninky a vracet se domů pozdě večer – kluci
z Prahy to měli v tomto směru jednodušší, ale
nikdy mě nenapadlo přestat



Co tě na fotbale nejvíc baví?
Odmala mě baví dávat góly, hrát před
fanoušky. A když hrajeme s nějakým evropským klubem, líbí se mi plné stadiony, jsou
to hezké zážitky.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala Lucie Hašková;
foto ČTK a archiv J. H.

Jaký byl tvůj životní zápas?
Velký zážitek pro mě byl zápas s Chelsea,
mohl jsem si zahrát proti Čechovi, Lampardovi a Terrymu. Ale herně mi nevyšel, jak
bych si přál. Těšil jsem se na odvetu, protože
na Chelsea se jezdím každý rok dívat s tátou
a bráchou a bylo by hezké si tam zahrát. Ale
nakonec jsem tam nejel, protože jsem onemocněl. Nejvíc se mi vydařil zápas s Jabloncem, kdy jsem dal dva góly. Doufám ale, že
můj životní zápas teprve přijde.



Jaký je tvůj fotbalový vzor?
Když jsem byl jako malý na Spartě, tak
byl můj první velký vzor Tomáš Rosický.



Josef Hušbauer (vlevo) v souboji s Ladislavem Volešákem.

Foto: ČTK
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Nové pojmenování ulic v obci Hradištko
{ mapa ulic }
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{ mapa ulic }
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{ škola }

GENETICKÁ METODA SE OSVĚDČILA
Minulý školní rok se na naší škole prvňáčci poprvé učili číst a psát genetickou metodou.
Tato metoda se liší od té běžnější – „slabikovací“ formou nácviku čtení, a to pomocí hláskování. Zpočátku si žáčci nahlas přeříkávali všechny hlásky ve slově a poté ho vyslovili
nahlas celé. Děti se tedy od prvních dnů učily číst úplná slova s důrazem na porozumění
čtenému. Postupem času se hlasité hláskování odbouralo a všechny děti si dříve či později začaly hláskovat „v duchu“.

Také nácvik psaní byl odlišný. Žáci psali až
do Vánoc pouze velkými tiskacími písmeny, která jsou tvarově jednodušší a dětem
na počátku školní docházky bližší. Pomocí
vět spojených s obrázky se prvňáčci od samého počátku učili vyjadřovat své myšlenky

i písemnou formou. Tiskací písmo doprovázely také uvolňovací cviky, které připravovaly dětské ručky na psací písmo. Děti byly
velmi brzy schopny psát jednoduché diktáty
a prakticky využívat písmo jako jednu z forem projevu.

Každá metoda
má své pro a proti
Není možné říct, zda
je pro děti genetická
metoda vhodnější než
ta slabikovací. Obě
dvě mají své výhody
a nevýhody, každá má
své zastánce i odpůrce. V prvních třídách
se vždy najdou děti,
které se se čtením
budou více trápit, ať
už budou slabikovat
nebo hláskovat. Loňští prvňáci již úspěšně
započali druhý rok
své školní docházky
a jejich výuka pokračuje stejně jako u dětí,
které prošly metodou
slabikovací. Pro některé z nich se čtení stalo
koníčkem a samozřejmostí, jiné ještě potřebují čas a cvik, aby se
technika čtení zdokonalila.

Metoda vyhovovala všem
Z dotazníkového šetření mezi rodiči na konci
minulého školního roku vyplynulo, že vyjma
jednoho váhajícího rodiče všichni považují
genetickou metodu pro jejich prvňáčka
za vhodnou a s průběhem první třídy byli
spokojeni. Pro mě, jako učitelku, je a bylo důležité, že si děti již několik týdnů po nástupu
do první třídy byly schopné přečíst smysluplnou větu, čímž se naplnilo očekávání,
s kterým jistě většina dětí nastupuje do školy
– co nejrychleji umět něco přečíst a napsat.
Do školy se přece chodí hlavně proto, abychom se naučili číst, psát a počítat.
Text: Šárka Hynková;
foto: Lucie Hašková

PRVNÍ DOJMY ŘEDITELE ŠKOLY
V pondělí 2. září se opět rozezněl zvonek ohlašující začátek školního roku 2013/14. Úplně poprvé se školní zvonění v Hradištku rozeznělo nejen pro nedočkavé prvňáčky, ale
také pro mě – nového ředitele hradištské školy.

Do své funkce jsem nastoupil 1. srpna a měl
jsem možnost se postupně seznamovat s prostředím školy, pedagogickým sborem, některými rodiči zdejších žáků i dalšími lidmi
z obce. S novým vedením přijdou postupem
času asi nějaké změny a já pevně doufám,
že nenaruší otevřenost a rodinnou atmosféru „prvostupňové“ školy a zároveň povedou
ke zkvalitnění péče o vzdělání dětí zdejších
občanů.

Kvalita pedagogického sboru
V pedagogickém sboru se postupně sžíváme
a často hledáme společnou cestu. I tam, kde
nemusíme mít úplně stejné představy. Za-
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tím se nám to daří a budeme tím snad dobrým příkladem i našim žákům. Celá situace
otevírá prostor novým zážitkům na všech
stranách a já cítím, že v Hradištku je sbor
učitelek, o který se mohu opřít nejen já, ale
i rodiče a žáci, které učí.

Nápor prvňáčků
Jako jiné, i škola v Hradištku zažívá silné
ročníky a letošní prvňáčci jsou první, kdo
prověřují její stanovenou kapacitu ve spojení
se současnými požadavky na prostor a vybavení. Věřím, že to zvládnou společně s paní
učitelkou Kostečkovou, která je díky své praxi do první třídy nejpovolanější.

Stavební úpravy

Kromě běžných provozních záležitostí řešíme i situaci kolem zateplování staré budovy
a trpělivě čekáme na jeho dokončení. Výhledově tušíme, že nějaké úpravy nás ještě
čekají, abychom zpříjemnili žákům pobyt
ve škole a zvýšili komfort jejich výuky,
příp. trávení volného času. To je ovšem běh
na delší trať.
Rád bych, abychom žáky dobře vybavili na cestu druhým stupněm, která je čeká
na jiných školách. Také jsem si všiml, že se
„staří“ žáci do své bývalé školy rádi vracejí,
a doufám, že tomu bude i nadále.
Text: Mgr. Ondřej Hynek,
ředitel školy

{ školka }

BRÁNY ŠKOLKY OPĚT DOKOŘÁN!
I přes květnové povodně nás ke konci školního roku překvapilo krásné počasí, užili jsme
si Zahradní slavnost a těšili se na prázdniny plné slunce a zážitků. Velké změny nás ale
teprve čekaly po létě!

K překvapení nás všech náš kolektiv opustila
paní ředitelka Pavlína Matoušková, která sice
v naší školce nepracovala dlouho (jen necelé
dva roky), ale myslíme, že za tuto krátkou
dobu dokázala školku posunout správnou
cestou. Zato jí dodatečně všichni děkujeme.
Změn v našem kolektivu je více, odešla paní
učitelka Mirka Šmejkalová a od září ji plně
nahradila nová paní učitelka Lucka Horniaková. Do doby zvolení nové ředitelky/ředitele
dostala pověření vést naši mateřskou školu
paní učitelka Jana Slezáková. Doufáme, že
se zvolením nové paní ředitelky/ředitele náš
pedagogický sbor opět ustálí a my se budeme
moct plně soustředit na další práci s dětmi.

Co všechno nás čeká
S příchodem nového školního roku se některé děti přesunuly do jiné třídy, změnily
se jim i paní učitelky a kamarádi, nadále
ve školce fungují tři třídy, Delfínci, Dráčci
a Sovičky. Posledně jmenovaná třída je opět
složená výhradně z předškolních dětí. Chce-

me opět navázat na některé kroužky, které
jsou u dětí i rodičů ve velké oblibě, jako je
flétna, angličtina nebo pohybové hry. Letos
také opět jezdíme s dětmi plavat do bazénu
v Benešově. Čekají nás pravidelná divadélka
ve školce, vítání podzimu hledáním panenky Bertičky, pečení posvícenských koláčů,
vánoční besídky a již tradiční masopust.
Text a foto:
Kateřina Kubelová

Silné ročníky trvají
I přes otevření detašovaného pracoviště
jsme u květnového zápisu museli odmítnout
spoustu dětí. Nárůst počtu dětí díky silným
ročníkům ze sedmdesátých let ještě asi chvíli potrvá. Po letošním zápisu bylo do školky
přijato 24 dětí a nepřijato 39 dětí. Letos již
tolik odvolání nebylo, snad po zkušenostech
z minulého roku, kdy se proti nepřijetí dětí
hodně rodičů odvolalo ke krajskému úřadu
a neuspělo. Tato situace s nedostatkem míst
trápí nejen rodiče, ale i nás a bohužel je to
plošný problém už i u základních škol.

ŠKOLKA SLAVÍ TŘICETINY
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám připomněla, že v letošním roce je tomu
30 let, kdy byl zahájen první školní rok ve stávající budově mateřské školy. Budova
byla postavena v akci „Z“ a na její výstavbě se podílelo mnoho místních lidí. Někteří již nejsou mezi námi – vzpomínám na pana Ladislava Novotného, předsedu
obce. Jiné obětavé lidi stále potkávám. Zkušební provoz byl zahájen 8. srpna 1983
a provozovatelem se staly Státní plemenářské podniky, pracoviště Hradištko. 1. září
bylo slavnostní zahájení za účasti obce, okresu, školní inspekce, místních podniků,
rodičů a dětí. Těch bylo zapsáno 50 ve dvou třídách a školka měla čtyři kvalifikované učitelky. Měla také svého správce, dvě uklízečky a dvě kuchařky. Děti, které
školku v obci navštěvovaly, rozděluji na ty, které chodily do staré MŠ (budova proti
Pervidlu) a nové MŠ. S údivem zjišťuji, že těm prvním mým školáčkům bude v letošním roce 50 let. Školce přeji do další třicítky pevné základy, usměvavé děti a milé
zaměstnance.
Vzpomíná Eva Novotná
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{ z přírody }

NAUČNÁ STEZKA SVATOJÁNSKÉ PROUDY BUDE OBNOVENA
Hluboké skalnaté údolí řeky Vltavy s bohatou historií je stále cílem výletníků, kteří touží po trošce romantiky v těsné blízkosti Prahy. Naučná stezka, která zde vznikla před
třiceti lety, však podlehla zubu času. Namísto, aby připomínala slávu této lokality, stala
se sama vzpomínkou. Svatojanské proudy, které kdysi patřily mezi největší turistická
lákadla v zemi, se rozhodla oživit základní organizace Českého svazu ochránců přírody
(ČSOP) Zvoneček. V rámci programu Blíž přírodě zde vznikne zbrusu nová, hravá i moderní technologie využívající naučná stezka.

Bylo to místo tak krásné, že sem jezdili lidé
z Prahy na výlety, ale zároveň tak nebezpečné, že před ním všichni voraři měli respekt.
Výstavbou štěchovické přehrady ve čtyřicátých letech minulého století však došlo k zatopení kaňonu. Dramatické splouvání řeky
tak pamatují jen naši dědové a staré fotografie. Co zde však zůstalo, je krásné údolí porostlé dubohabrovými lesy se suťovými poli
a vystupujícími skalisky, pod kterými se jako
had dnes už líně vine tok Vltavy. Po jejím levém břehu vede naučná stezka, která je dnes
ve velice špatném stavu.

telefonu si tak návštěvníci budou moci tyto
kódy nahrát a poslechnout trampské písně
nebo prohlédnout rozsáhlé fotogalerie. Vše
bude dostupné na webových stránkách ZO
CSOP Zvoneček – www.cev-zvonecek.cz.
Pokud se zájemci nebudou moci přijít podívat na slavnostní otevření nově zrekonstruované naučné stezky Svatojánské proudy,

které se koná 15. října 2013, mohou si výlet
naplánovat kdykoli jindy. Stezka je přístupná
po celý rok, jenom upozorňujeme, že NENÍ
VHODNÁ PRO CYKLISTY!
Text: Gabriela Dobruská;
foto: Lukáš Strašík
Bližší informace:
Gabriela Dobruská, Lucie Matulová
ZO ČSOP Zvoneček
Kancelář ÚVR ČSOP
Tel.: 724 687 996, 731 760 872
e-mail: info@cev-zvonecek.cz
lucie.matulova@csop.cz

Zajímavosti z přírody i historie

Byla by určitě věčná škoda, kdyby se na Svatojánské proudy zapomnělo. Proto ČSOP
Zvoneček v letošním roce započal s rekonstrukcí této naučné stezky. Cestu bude provázet 15 zastavení, která se věnují okolní přírodě, ale návštěvníky také přenesou do dob
minulých. Připomene například umění vorařů, kteří uměli svázat vory k sobě do délky
140 metrů a plavit se s ním ze Šumavy až do
Německa. Bude se věnovat i jedné z prvních
trampských osad Ztracená Naděje. Jednotlivá
zastavení návštěvníkům dále odhalí zajímavosti z okolní přírody, včetně života v řece,
historii obcí Štěchovice a Třebenice, mezi
nimiž stezka vede, i stavby přehrad.

Slavnostní otevření v říjnu

Na děti po cestě budou čekat různé interaktivní prvky a na bolavé nohy (stezka je
dlouhá 8,5 km) budou po cestě připravena
dvě nová odpočívadla. Naučné cedule budou
navíc obsahovat QR kódy. Pomocí chytrého

EXOTIKA PŘI CESTĚ
Někdo z nás často, jiný občas – ale všichni alespoň projíždíme Zbraslaví. Když jedete
autem podél Vltavy dál ku Praze, za mostem uprostřed vysokých stromů zahlédnete
krásnou secesní vilu. Hned u silnice blízko jejího plotu roste výrazný dvojkmenný strom
s pravidelnou štíhlou korunou dosahující téměř k zemi – metasekvoje čínská.

Jde o největší strom svého druhu v Praze, její dvacetimetrové kmeny měří v obvodu 225 a 160 cm,
je asi 55 let stará – jde o jednu z prvních výsadeb v České republice. V přírodě se dožívá stáří
okolo 600 let – takže je teprve na začátku své existence. Je vlhkomilná a zde se jí dobře daří.
Při povodni v roce 2002 dosahovala hladina několik dní až do výšky 2,5 m jejího kmene.
Objevení prehistorického stromu

Metasekvoje čínská je opadavý jehličnan, jehož zkrácené výhony („větvičky“) opadávají
i s jehličím; kulovité šištice rostou až na posledním úseku větví. Dlouho byla známa pouze
z paleobotanických nálezů z celého světa a byla považována za vymřelou dřevinu. V roce
1941 bylo nalezeno v jediném údolí na jihozápadě Číny jen asi tisíc stromů tohoto druhu.
Uprostřed války expedice na její záchranu odtamtud
dovezla do USA semena i větvičky k zakořenění – a tak
se začala šířit do světa.
Největší česká metasekvoje

Největší metasekvoje v České republice, rovněž z prvních výsadeb, roste v areálu výzkumného ústavu lesního hospodářství v Kunovicích u Uherského Hradiště
a má už obvod kmene 368 cm. Ani jeden ze zmíněných
stromů není vyhlášen za památný, přitom by si to oba
zasloužily. Ten zbraslavský se v loňském roce dočkal
alespoň slavnostního pasování.
Máte-li čas projít se Zbraslaví, můžete si (kromě známých
stromů v zámeckém parku) metaskvoji prohlédnout blíže: dendrologicky cenná zahrada je naproti divadlu J. Kršky, na spodním konci ulice Opata Konráda (u náměstí).
Text a foto: Edita Fikerová

{

12

}

{ spolky }

U MYSLIVCŮ SE SLAVILA PADESÁTKA…
„To zas bude v alejích nablito“, jistě by odvětil mistr Hrabal, kdyby se o oslavách tam
někde nahoře dověděl. A ani nevím. Bylo???

První zářijovou sobotu jsme se probudili
do slunného rána a pomalu nám začal padat
kámen ze srdce. Hezké počasí, to byl hlavní
stavební kámen do skládačky, která nám zabrala několik týdnů příprav. Teď už stačilo
jen doufat, že propagace oslav byla dostatečná a že s námi přijde 50 let MS Medník Hradištko oslavit co nejvíce hostů. Kolem druhé
odpoledne nervozita nás všech na stanovištích stoupala, podaří se tahle akce? Když se
začaly trousit nadšené děti, a bylo jich stále
více, zavládla pohoda a dobrá nálada, která
mnohým vydržela téměř do ranních hodin.
Dětské odpoledne a připravená stanoviště
navštívilo 130 soutěžících dětí. Doprovodilo
je nebo se večer přišlo pobavit 220 dospěláků. Děkujeme za vaši důvěru a doufáme, že
nikdo nebyl zklamán.

vycpané i živé zvěře. Body sbírala ochočená
liška i nenažraný jezevec, ze skrytu lesa vykukoval výr, na ruku si bylo možno vzít káně
nebo sokola. V obležení byla improvizovaná
střelnice, kde se pálilo jak o život. Bystré oko
našich instruktorů nenápadně tipovalo budoucí dobré lovce. Chataři nejen z Budákova jistě ochotně potvrdí, že čím víc mladých
vymění plechová prasátka za štětinatá, tím
se jejich pěstěným zahrádkám bude dýchat
lépe. Velmi vážně také uvažujeme, že obnovíme myslivecký kroužek. Byl by mezi dětmi
a rodiči zájem?

Pestrá zábava pro děti
Na stanovišti hasičů děti stříhaly kovové trubky hydraulickými nůžkami a vyzkoušely si, jak
se řeže dvoumužnou pilou. Při krátké návště-

a významným hostům. Předseda OMS Praha-západ předal vysoká myslivecká vyznamenání MUDr. Vondráčkové, pánům Tomáškovi
a Hanouskovi. V další přestávce jste mohli být
svědky krásného starobylého zvyku, pasování
na lovce trofejové zvěře. Dále následovala volná zábava a tombola, kde hlavní cenou byla
benzinová sekačka s pojezdem, výlet motorovou jachtou po slapském jezeře nebo pobyt
v hotelu Annín. A samozřejmě nechyběl ani
divočák. Po vylosování se nám okolí chaty
lehce vyprázdnilo, kdo ale vydržel, mohl sledovat dražbu uloveného daňka.

Zase za padesát let…

Živá liška i jezevec
A teď malá ochutnávka pro vás, kteří jste měli
jiný, možná i lepší program. Po slavnostním
zahájení se děti rozešly do okolí myslivecké
chaty, kde jsme pro ně, ve spolupráci s hradištskými hasiči a sportovci, připravili stanoviště, které jim měly přiblížit myslivost,
přírodu. Myslivci připravili ochutnávku
z hlavních činností a znalostí. Nechyběla
stanoviště se zbraněmi, trofejemi, stopami
a péčí o zvěř. Děti poznávaly stromy podle
větví i plodů, mohly se seznámit se spoustou

vě jsem zahlédl nadšeně zaujaté děti a uštvané
hasiče-pomocníky, příště jistě zvolí nějakou
méně náročnou disciplínu… Sportovci připravili pro děti překážkovou dráhu, i zde se
potily nejen děti, ne že by pomocníci s nimi běhali o závod, ale přidělili jsme jim velmi slunné místo bez
kouska stínu. (Aspoň jsme navečer
měli slušnou výtoč.) Po absolvování
stezky si děti mohly zvolit mezi jízdou na ponících a zábavnými soutěžemi okolo podia. Kreslily divočáky, hledaly největší houbu, tančily.
Z odevzdaných účastnických lístků
jsme vylosovali vítěze hezkých cen,
bazénu, dalekohledu a dalších drobných cen. Velký úspěch u holčiček měly rozdávané třpytivé náhrdelníky.

Myslivecké zvyky
A to už nám pomalu začínal večerní program.
Ještě před losováním velmi pěkné tomboly
jsme účastníkům předvedli slavnostní nástup
s předáním pamětních listů členům sdružení

Toulavá kapela nás provázela celým večerem,
repertoár mají široký. Zpočátku se snažili zaujmout spíše starší posluchače a tanečníky,
ale postupem času repertoárem kápli do noty
i mladším tanečníkům. Hodně po půlnoci,
nejen mě, pobavila hláška našeho nejmenovaného kamaráda, kdy se snažil kapelu udržet
u nástrojů po každé písni hlasitým voláním:
„Nekonči, jsi čím dál tím lepší!!!“. Všichni

jsme věděli, že Venda Hašek má pravdu, ale
čas byl neúprosný… Snad to byl pro všechny
krásný večer. Náš předseda, v euforii nad podařenou akcí, kdy ale většina organizace padala na jeho bedra, prohlásil: „Bylo to krásný,
za padesát let si to určitě zopakujeme.“ Kdo
ví….
Text a foto: Rudolf Zděnek
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TÁBOR POD DOHLEDEM HODNÝCH DUCHŮ
Vloni sice kroužek hasičů ukončil svou pravidelnou aktivní činnost, přesto se však rozhodně nedá mluvit o jeho zániku. V uplynulém školním roce jsme například s dětmi navštívili profesionální hasiče, vyrazili na výlet do okolí a vše zakončili vydařeným letním
táborem.

Důvod ukončení pravidelné činnosti hasičského kroužku byl prostý: nebyli lidi. I když
jsme se snažili najít nadšence, kteří by v jeho
vedení pokračovali, a byli jsme ochotni jim
přitom podat pomocnou ruku, nepodařilo
se. V dnešní době se zkrátka velmi těžko
hledají lidé, kteří si dokážou najít čas a zcela
nezištně dělat něco pro druhé. Přesto jsme
ale nedokázali po dlouhých deseti letech
„své“ děti úplně opustit a podnikli společně pár akcí. Všechny sice byly prima, přesto
bych ale na tomto místě chtěla informovat
jen o jedné z nich – o letním táboře. Na něm
jsme totiž nepřetržitě celý týden, jeho příprava i průběh nám dá pořádně zabrat, ale
vracíme se z něj sice vyčerpaní, ale plní dojmů, zážitků a nezapomenutelných vzpomínek.

Záhadný Karlos
a kouzelné lektvary
Letos jsme vyrazili do CHKO Kokořínsko.
Jen malý kousek od hradu s námi celý týden trávili místní hodní duchové, kteří nám
za všechny splněné úkoly darovali opravdový
poklad, bezhlavý rytíř děti pasoval na rytíře a krásná bílá paní jim předala pamětní
listy. Každý večer za námi přijel záhadný
kouzelník Karlos, ukázal zajímavé kouzlo
a ještě nás obdaroval zázračným lektvarem
pro sličné dámy a chrabré rytíře. Dorazila
i skupina šermířů s vystoupením, ze kterého
až mrazilo po těle, a nakonec si děti mohly
vyzkoušet zbroj, dokonce i dámskou, a zabojovat si s opravdovým mečem a bojovou
sekerou. Nechyběla ani táborová sportovní
olympiáda s vrcholem v podobě lukostřelby
či rytířské zápasy, na které si pánové museli
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a proto bych chtěla velmi poděkovat sponzorům, kteří nám ji pomohli uskutečnit: panu
Miloši Neužilovi za zajištění skupiny histo-

nejdříve vyrobit zbroj a dámy krásné šaty. Ty
se zvláště vydařily, takže pánové měli skutečně o co bojovat. Vyrobili jsme si i vlastní
pečetě a misky.

Ve vodě i na hřišti
To vše jsme díky krásnému počasí prokládali
koupáním v bazénu, který jsme měli přímo
v areálu tábora, hráli přehazovanou a nechyběl ani fotbal, ve kterém jsme nakonec
v souboji dětí proti vedoucím museli trochu
uplácet bonbóny, protože jinak bychom ty šikulky prostě neporazili. Na závěr si děti mohly na středověkém trhu nakoupit za zlaťáky,
měďáky a stříbrňáky, které celý týden dostávaly za plnění úkolů, takže každý nakonec
odjížděl s plným batůžkem dobrot a dárečků.
Tato akce byla poměrně finančně náročná,

rického šermu, manželům Zavadilovým, firmám FERONA a.s., Praha 1 a ZENIT s.r.o.,
Praha 5 za finanční pomoc, ČEZu za upomínkové předměty a v neposlední řadě všem
vedoucím, kteří tábor plánovali, připravovali
a absolvovali v době své dovolené a bez nároku na finanční odměnu.
Text: Věra Kaduchová

{ spolky }

PIKOVICKÉ RADOSTI, UDÁLOSTI A AVÍZA
Dosud na stránkách Zpravodaje chyběly informace o kulturním a společenském dění
v Pikovicích, proto mohli obyvatelé z jiných částí obce nabýt dojmu, že se v Pikovicích
nic neděje. Opak je pravdou, proto děkujeme Kateřině Ciencialové za její článek a doufáme, že nám bude posílat příspěvky i v budoucnu.

Pikolo

V létě se uskutečnila pouze jedna organizovaná vyjížďka pikovického cyklistického klubu
Pikolo a to stejnou trasou jako v jarní části,
z Pikovic po pravém břehu Sázavy, přes soutok s Vltavou a Libřici a dále podél Zahořanského potoka a obloukem zpět, cca 30 km.

Pikovické pivní slavnosti
Za krásného letního počasí proběhly v prostranství před restaurací U Dolejších v Pikovicích dne 17. srpna 2013 Pikovické pivní
slavnosti. Jak už samotný název napovídá,
jednalo se o možnost ochutnávky různých
druhů piv ze známějších i méně známých
minipivovarů i pivovarů, jako např. Únětice,
Kounice, Černá Hora apod. Zástupci pivovarů nabízeli své zlatavé moky od poledních
hodin pozdě do noci. Uvádíme, že se jednalo
již o třetí ročník těchto letních pivních slavností a hodláme v této tradici určitě pokračovat. Grilovalo se maso, klobásy a zelenina
a k poslechu i tanci hrálo několik hudebních
skupin, oblíbených z minulých ročníků. Myslím, že si akci všichni návštěvníci velmi užili.

jemnou atmosféru doprovodila hudební
produkce oblíbených kapel.

Mikulášská zábava
Chápu, že na začátku podzimu se někomu
může zdát chystání Mikuláše jako velmi
vzdálená akce. Ale jelikož „čert nikdy nespí“,
rozhodli jsme se začít s přípravami velmi
brzy. Termín mikulášské zábavy, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pikovice, je
stanoven na sobotu 7. prosince 2013 od 20
hodin a tímto všechny srdečně zveme.

Pikovický fotbal
Fotbalový klub SK Pikovice se rodil po mnohaleté odmlce velmi těžce. Čekalo nás vybu-

dování kabin, střídaček i ostatního zázemí
a to, podotýkám, z vlastních prostředků
hráčů a ostatních dárců, formou brigád atd.
Na chod klubu ročně přispívá i obec Hradištko a finančně pomohla také tím, že klubu dala do nájmu přilehlé parkoviště. Tímto
všem moc děkujeme. I když jsou sportovní
výsledky kolísavé, radost ze hry a návštěva
diváků na domácích zápasech jsou našim
fotbalistům odměnou. Hřiště prošlo letos
rekultivací, neboť „řeka čaruje“, a tak nám
opět nadělila množství vody a bahna, které
zaplavilo naši Sázava arénu.
Ještě bych připojila jeden povzdech. U hřiště je vybudováno malé hřiště s houpačkami a trampolínou. Bohužel se najdou lidé,
kterým ničení věcí přijde více zábavné než
možnost si zaskákat.
Text: Kateřina Ciencialová

Pikovický Oktoberfest
V sobotu 28. září 2013 se konal sedmý ročník oblíbené akce – Pikovický Oktoberfest.
Počasí bylo ve znamení babího léta a akce
tak přilákala hodně hostů, kteří se zdrželi
dlouho do noci. Mohli ochutnat bavorské
speciality, jako např. Grilované vepřové koleno (Schweinshaxn), Norimberské klobásky se zelím, louhované preclíky či bavorské
vdolky. Samozřejmostí bylo i kvasnicové
pivo a oblíbená hruškovice Williams. Pří-

ROZVRH HODIN V TĚLOCVIČNĚ 2013/2014 od 1. 10. 2013 do 15. 3. 2014
8.00 – 14.00

PO

ZŠ HRADIŠTKO

ÚT

ZŠ HRADIŠTKO

ST

MŠ
HRADIŠTKO

ZŠ
HRADIŠTKO

ČT

MŠ
HRADIŠTKO

ZŠ
HRADIŠTKO

PÁ
SO
NE

ZŠ HRADIŠTKO

14.00 – 15.30 15.30 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 18.30 18.30 – 19.30 19.30 – 20.00 20.00 – 21.00 21.00 – 22.00

GYMNASTIKA
mládež 6 –18 let
Marková
FOTBAL
CVIČENÍ (do 16.30)
ml. žáci
předškolní děti
Vondrášek
Burianová
FOTBAL
FOTBAL
mladší přípravka
minipříp.
Varcaba
Švábová
TANEC (od 16.30)
Míčové hry (do 16.30)
mládež 6 –18 let
mládež
Marková
Kučerová
FOTBAL
TANEC mládež
starší
přípravka
Marková
Buňata, Martinkovský
NOHEJBAL
VOLEJBAL
Blažek
Janda
GYMNASTIKA
dospělí
Tomášek

CVIČENÍ
ženy
Varcabová I.
FOTBAL A tým
Chomát

VOLEJBAL
Šimerová
BASKETBAL dospělí
Kučera

Zdravotní
FOTBAL Dorost, B TÝM
cvičení
Švéda, Šmíd
Vondrášková
AEROBIK
NOHEJBAL
ženy
Hašek P.
Varcabová I.
FOTBAL
FOTBAL dospělí
dorost
Chomát, Švéda
Šmíd, Hašek V.
VOLEJBAL
Janda
NOHEJBAL
FOTBAL (od 19:00)
Pikovice
ASPV Čermák
Krupka

Fotbalová mužstva využívají tělocvičnu až od 1. 11., do té doby středeční Zdravotní cvičení od 17:30 do 18:30 hodin
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MANŽELÉ MELICHÁRKOVI

OSLAVILI DIAMANTOVOU SVATBU
Ve čtvrtek 19. září tomu bylo právě šedesát let, co byli oddáni Zdeňka (roz. Vaňková)
a Jiří Melichárkovi. Byli jedním z prvních párů, kteří měli svatbu v obřadní síni na Hradištku. Za dobu jejich společného života se jim narodili dva synové, čtyři vnoučata
a jedna pravnučka.

Pan Melichárek za svůj život vystřídal několik zaměstnání, mimo jiné pracoval na Hradištu u plemenářů nebo v lahůdkách v Třebenicích. Paní Melichárková pracovala od roku
1969 až do odchodu do důchodu na inseminační stanici na Hradištku. Kritickým okamžikem jejich soužití bylo, když pana Melichárka napadl a těžce poranil býk. Přežil jen
se štěstím a léčil se půl roku.

Důvěra a upřímnost

Manželé Melichárkovi se seznámili ve firmě
Škoda, pan Melichárek pracoval v kuchyni
a paní Melichárková u vrtačky. Po tříleté
známosti se vzali. Nejhezčí okamžiky společného života bylo narození obou synů a později vnoučat. „A teď nás nejvíc těší tříletá
pravnučka Kačenka.“

ZÁJEZD

DO
DIVADLA
V souvislosti s jubilejní oslavou založení divadla Ypsilon jsme využili nabídky
na mimořádnou 50% slevu na každou
vstupenku a shlédli jsme představení
Muž na větvi. Ti, kterým nevadí velmi
lehká legrace, se s chutí zasmáli. Ti,
kteří by na jevišti raději vyměnili nahaté scény za srozumitelný děj a hlubší
přesah, už se asi tak spokojení domů
nevraceli.

Příznivce divadla zveme na další zájezd –
v pátek 25. října (rovnou z volební místnosti :-), na komedii divadla U Hasičů
ŠTIKA K OBĚDU. Nadě Konvalinkové,
Květě Fialové a Libuši Švormové bude
zdatně sekundovat Václav Postránecký.
Vstupenky v ceně 190 Kč můžete objednávat na Obecním úřadě nebo u pí. Chadimové. Autobus pojede v 17.30 hod.
od zámku..
Text: Jana Chadimová
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Co je podle nich receptem na šťastné manželství? „Nežárlit, důvěřovat si a být k sobě
upřímní,“ shodují se. „Za šedesát let jsme
se ještě nestačili pohádat,“ dodává pan Melichárek. „I když babička si se mnou užila.
Byl jsem náruživý myslivec a spoustu nocí
jsem strávil na posedu. Mohl jsem i zmrznout.“ A čeho si jeden na druhém nejvíc váží?
„Vždycky se vzorně staral o rodinu,“ odpovídá paní Melichárková bez rozmýšlení. „Mně
se zase líbí, jak babička koulí očima, když se

na mě zlobí. Proto ji občas popíchnu,“ směje
se pan Melichárek.
Přejeme jim, aby jim společná radost a hlavně zdraví vydrželo i v dalších letech.
Text: Lucie Hašková

Váš nový internetový obchod

www.pronasedite.cz
Kompletní nabídka kojeneckých a batolecích potřeb
Pleny,dětská kosmetika, kojenecké potřeby, mléka,příkrmy,
kojenecké vody, potřeby pro maminky atd.

ROZVOZ ZDARMA
nebo
výdejní místo: Hradištko 504, 252 09 (místní část Sekanka)
info@provasedite.cz

CHARITATIVNÍ SBÍRKA V LISTOPADU

V průběhu měsíce listopadu můžete počítat s pravidelným
svozem charitativní sbírky v naší obci, plakáty budou včas
vyvěšeny.

Hradištko 444, Sekanka

Kavárna a cukrárna
Domácí dorty na objednávku, vánoční cukroví
Zabalíme vám i jednotlivé kousky s sebou
Umíme upéct dorty bez lepku

Pá – Ne
13:30 – 19:00

www.cafevzahrade.cz

Mgr.

mobil: 775 052 545

Pavel Samec
Masáže,
rehabilitace,
osobní
tréninky
Hradištko 444, Sekanka

www.personaltrainer.cz







pro děti od 3 do 6 let
od pondělí do pátku
od 8 do 16 hodin
cena: 50 Kč za hodinu
příplatek za oběd 30 Kč

KDE NÁS NAJDETE?
V rodinném domku č. 280, pár kroků od
autobusové zastávky Hradištko – osada,
u silnice z Hradištka do Pikovic.
Těší se na vás Zdeňka Buriánková

tel.: 723 208 644
e-mail: info@skolicka-maja.cz

www.skolicka-maja.cz

Ceník inzerce ve Zpravodaji

Objednávky po telefonu
603 748 423
KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ:
podvojné účetnictví, daňová evidence, DPH,
mzdy, daně. Firmy i soukromé osoby
tel.: 775 974 524 Zemanová
ZEMNÍ PRÁCE A AUTODOPRAVA
pásové minibagry 1 – 3,5t, traktorbagr JCB
TATRA, kontejnery, odtahová služba
tel.: 775 952 267 Zeman
KOREKTURY TEXTŮ A PÍSEMNOSTÍ
Oprava bakalářských a diplomových prací
Oprava reklamních a propagačních materiálů
Odstranění překlepů, pravopisných
a gramatických chyb

tel.: 777 826 315 Lucie Hašková

Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 1 200 výtisků a je zdarma distribuován do každé domácnosti. Zpravodaj podporuje podnikatelské aktivity subjektů působících v naší obci a jejich inzerci a oznámení zveřejňuje
formou bezplatné služby (max. 25 % strany A4). Přednostně je umísťována placená inzerce.

Inzeráty zasílejte na adresu

redakce@hradistko.cz
ve formátu txt, rtf, doc, tif, psd, ai, cdr, jpg
(v případě jpg bez předchozích zásahů do
obrázku), v případě hotových inzerátů ve formátu pdf (tisková kvalita, nejlépe PDF/x-1a),
a to vždy do konce měsíce předcházejícího
vydání Zpravodaje (tj. do konce února, května,
srpna a listopadu).
Plošná inzerce (ceny bez DPH):
a) celá stránka A4 2 000 Kč
b) 1/2 stránky A4 1 500 Kč
c) 1/4 stránky A4 1 000 Kč
d) 1/8 stránky A4 500 Kč
e) jednosloupcový inzerát 200 Kč
f) řádková inzerce
jeden řádek – tučné písmo 25 Kč
další řádek – obyčejné písmo 20 Kč
(jeden řádek = 40 znaků)
Rozměry inzerátů:
a) celá stránka A4 190 x 277 mm
b) 1/2 stránky A4 190 x 136 mm
c) 1/4 stránky A4 92,5 x 136 mm
d) 1/8 stránky A4 92,5 x 65,5 mm
e) jednosloupcový inzerát š. 57 mm

A
1/1 strany
190 x 277 mm

B

1/2 strany

190 x 136 mm

C

1/4 strany
92,5 x 136
mm

D

1/8 strany

92,5 x 65,5 mm

E

jeden
sloupec

