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PROČ SE STĚHUJE
OBECNÍ ÚŘAD
Rozhovor s Evou Kondrysovou
Pohodlnější stravování pro školáky
O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

V sobotu 14. prosince byla na zámku zahájena výstava obrazů
Tomáše Tesaříka pod názvem „Barevná therapie“. Návštěvníci
shlédli průřez celou tvorbou tohoto pikovického umělce.

Ve dnech 6. a 7. února přišlo do školy k zápisu rekordních 41
předškoláků. Učitelé je pozvali do říše zvířátek a zjišťovali, zda
jsou děti zralé na zahájení školní docházky.

V pátek 7. února obdržela naše obec usnesení Ústavního soudu
ČR, který definitivně rozhodl v neprospěch Hradištka v majetkoprávním sporu s Královskou kanonií premonstrátů. Více na str. 2.

Slunečná sobota 8. února patřila masopustnímu veselí a zabijačkovým pochoutkám. Znovuoživení této historické tradice
vyhledává rok od roku větší počet návštěvníků. Více na str. 11.

Na veřejném jednání ZO 12. února bylo rozhodnuto, zřídit na
Hradištku druhý stupeň ZŠ, jelikož ve Štěchovicích ani v Davli
nemají pro naše děti na druhém stupni místo. Více na str. 11.

V sobotu 15. února uspořádali místní hasiči zimní taneční zábavu, která nahradila tradiční hasičský ples. K tanci hrály dvě
kapely a akce se zúčastnilo na 160 návšěvníků.

V sobotu 5. dubna zavítalo na šibřinky kolem 170 dětí. Večer
dorazilo přes 250 popových, rockových, folkových a jiných zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin.

Díky mírné zimě a vysokým teplotám vykvetl kandík psí zub už
na sklonku února, tedy o několik týdnů dříve, než bývá obvyklé.
Výlet za kandíkem podnikly děti ze školy i školky.

{ EDITORIAL }

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 3. 2. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:



Výsledek výběrového řízení na autorský dozor
při realizaci stavby „Hradištko-Pikovice, tlaková
kanalizace a ČOV“. Výběrovým řízením bude pověřena společnost iBoom, s.r.o., zastoupená Ing.
Jaroslavem Benadou.



Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla
„Sanace dešťové kanalizace“. Toto výběrové řízení
provede společnost ANALYZ INVEST, zastoupená JUDr. Petrem Sršněm. Výběrové řízení bude
zahájeno pouze v případě, že obci bude přidělena
dotace, o kterou požádala v rámci výzvy Obnova
obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 u Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Celkové náklady na projekt činí částku ve výši
6 027 400 Kč, přidělená dotace ve výši 5 424 000
Kč a vlastní spoluúčast obce částka ve výši 603 400
Kč (částky jsou uvedeny bez DPH).



Vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Poskytnutí investičního úvěru obci Hradištko na dofinancování

 Směrnici k zabezpečení požadavků na schvalování

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

naposledy jsem psala
o historickém okamžiku
v dějinách naší obce, když
se otevírala nová základní
škola. Neuplynuly ani
dva roky a blíží se další
převratná událost, a sice
zřízení druhého stupně, tedy
další výstavba nové školní
budovy. Tuto skutečnost
však zcela zastínily události
na konci února. Ústavní
soud České republiky
potvrdil rozhodnutí
Nejvyššího soudu, který
přiznal vlastnictví řady
nemovitostí v naší
obci Královské kanonii
premonstrátů.
Nejcitelněji všechny zasáhlo
vystěhování zámku, který
pro nás nebyl jen budovou,
kde se nacházely kanceláře
obecního úřadu. Zámek
vždy sloužil lidem a jejich
aktuálním potřebám.
Pamětníci vzpomenou,
jak sem chodili do školky,
k lékaři, na loutkové divadlo
nebo usedali do školních
škamen. Současný zámek
má většina z nás spojený
s nějakou výjimečnou
událostí – svatbou, vítáním
občánků nebo oslavou
životního jubilea, ale
i s méně slavnostními
okamžiky, přesto cennými –
návštěvy knihovny, koncertů,
výstav nebo akcí pořádaných
našimi hasiči. S odchodem
ze zámku jako by dotepalo
srdce hradištského života.
Věřme, že se noví majitelé
budou o zámek starat tak,
aby zůstal symbolem naší
obce, jak si nepochybně
zaslouží. A přejme si,
abychom tam my, občané
Hradištka, byli i nadále
vítáni.
LUCIE HAŠKOVÁ

účetní uzávěrky. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních uzávěrek
některých vybraných účetních jednotek ze dne
22. 7. 2013.
 Navýšení odměn členů zastupitelstva obce v souladu s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2002 Sb.,
ve znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb., s platností
od 1. února 2014.
 Výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla „Výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod
v obci Hradištko“ dle projektu „Hradištko-Pikovice,
tlaková kanalizace a ČOV“ dle projektu „Hradištko-Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“. Dle posouzení
a hodnocení nabídek byla vybrána společnost ZEPRIS, s.r.o.. Celková částka za dílo je dle smlouvy
o dílo 57 088 577 Kč včetně DPH 21 %. Zastupitelstvo obce dále souhlasí s podpisem Rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy
o dílo s vybranou společností.
Věděli byste, kam vás zavede tato polní
cesta? Správnou odpověď nám zašlete na
redakce@hradistko.cz nebo písemně na
adresu Obecní úřad Hradištko, redakce
Zpravodaje, Chovatelů 500, 252 09 Hradištko, a to nejpozději



Dokončení na straně 2

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

do 31. května 2014.

Nezapomeňte připsat své jméno a kontakt. Výherce obdrží knihu od V. Šmeráka Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou.
Snímek z minulého čísla, vyfocený z vyhlídky na Třeštiboku, zachycoval řeku
Sázavu a malý a velký vrchol Medníku.
Výherkyní se stala Jana Čtyroká z Davle.
GRATULUJEME.
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{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 12. 2. 2014 ZASTUPITELSTVO
Vlka a předsedy komise pro rozvoj infraZastupitelstvo obce schvaluje:
Pověření starosty obce pana Antonína Merty, předsedy finančního výboru Ing. Petra
Vlka a předsedy komise pro rozvoj infrastruktury obce pana Miloše Neužila ve věci jednání řešení majetkoprávních vztahů mezi obcí Hradištko a Královské kanonie premonstrátů na Strahově, které
vyplynulo na základě rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, č. 1 ÚS
2631/12.



struktury obce pana Miloše Neužila ve věci
projednání vypořádání finančních nároků
obce Hradištko směrem ke státu souvisejících s náhradou škody.



Pověření starosty obce pana Antonína Merty,
předsedy finančního výboru Ing. Petra



Pověření starosty obce pana Antonína Merty,
předsedy komise pro rozvoj infrastruktury
obce, pana Tomáše Hoznourka, předsedy
komise pro rozvoj obce a předsedkyně
školského výboru Mgr. Hany Hradilové ve
věci jednání vytvoření podmínek ke studiu
II. stupně základního vzdělávání žáků Základní školy Hradištko.

JEDNALO 3. 2. 2014



investiční akce „Hradištko-Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“. Pro účely tohoto výběrového řízení bude vyhlášena
pevná úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Toto výběrové řízení
provede společnost iBoom, s.r.o., zastoupená Ing. Jaroslavem Benadou.


Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní
školy Hradištko. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění sídla příspěvkové organizace z důvodu pojmenování ulic v obci
Hradištko.



Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské
školy Hradištko. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění sídla příspěvkové organizace z důvodu pojmenování ulic v obci
Hradištko.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 3. 3. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Vystěhování obecního úřadu z objektu Hradištko č. 1 dle dohody s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově do pronajatých prostor ČMSCH nejpozději do 15.
dubna 2014 (po dohodě s KKP).
Vystěhování knihovny z objektu Hradištko
č. 1 dle dohody s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově nejpozději do 15.
dubna 2014 (po dohodě s KKP).
Zařazení správního území obce Hradištko
do území působnosti MAS Posázaví na
období 2014 – 2020. Zastupitelstvo obce
Hradištko pověřuje starostu podpisem
schvalovacího protokolu.







Zastupitelstvo obce ukládá:

Finančnímu výboru projednat a předložit návrh nájemní smlouvy na prostory nového
objektu u hřiště v obci Hradištko za úče-



Nová telefonní čísla

na obecní úřad

ANTONÍN MERTA, starosta obce
Tel.: 257 740 586
MILAN VÁLA, referent
Tel.: 257 740 586, 731 658 502
VĚRA KADUCHOVÁ,
podatelna a pokladna
Tel.: 257 740 442, 731 658 501
IRENA ZEMANOVÁ, účetní
Tel.: 731 658 503
RADKA SVOBODOVÁ, referentka
pro stavební agendu
Tel.: 257 740 441, 731 658 508
IVETA MYŠKOVÁ, referentka pro
oblast vodní infrastruktury
Tel.: 257 740 441, 731 658 507
IVA VARCABOVÁ, matrikářka
Tel.: 721 253 519

{

2

}

lem využití pro přestěhovanou knihovnu
a nových bytových jednotek včetně finanční kalkulace příjmů a výdajů.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 Informaci starosty obce pana Antonína Merty

a pana Miloše Neužila o jednání ve věci narovnání majetkových vztahů s Královskou
kanonií premonstrátů na Strahově konaného dne 3. března 2014.



Informaci starosty obce pana Antonína Merty ve věci jednání vytvoření podmínek ke
studiu II. stupně základního vzdělávání
žáků Základní školy Hradištko.

Dokončení ze strany 1

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
 Informaci starosty obce pana Antonína Mer-

ty o kontrole Zápisu a Usnesení č. 7/2013
veřejného zasedání zastupitelstva obce ze
dne 18. prosince 2013.

PROČ SE STĚHUJE

V únoru 2014 obdržela obec Hradištko USNESENÍ Ústavního soudu České republiky,
ve kterém Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti obce Hradištko proti usnesení Nejvyššího soudu ČR, proti rozsudku Krajského soudu v Praze a rozsudku Okresního soudu
Praha-západ ve věci řešení majetkoprávních sporů mezi obcí Hradištko a Královskou
kanonií premonstrátů na Strahově se závěrem odmítnutí výše uvedené Ústavní stížnosti v neprospěch obce Hradištko. Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není již odvolání přípustné.

{ AKTUÁLNĚ }

TLAKOVÁ KANALIZACE

a čistírna odpadních vod PIKOVICE

Na základě veřejné soutěže na zakázku výše uvedeného projektu byla vybrána, jako zhotovitel stavby, společnost Zepris, s.r.o., se sídlem Mezi Vodami
639/27, 143 20 Praha 4. Tuto společnost již někteří z vás poznali při výstavbě
veřejné vodovodní sítě.
Práce začnou 16. dubna 2014 a budou probíhat dle harmonogramu stavby. Celý projekt
bude ukončen do prosince letošního roku,
nenastanou-li neočekávané skutečnosti, které by stavbu ovlivnily. V první fázi bude zahájena výstavba objektu ČOV a jednotlivé větve tlakové kanalizace. Následně pak budou
prováděny kanalizační přípojky s umístěním
čerpacích stanic na pozemku jednotlivých
nemovitostí.

Instrukce a povinnosti
O termínech výstavby kanalizačních přípojek budeme majitele s předstihem informovat. Současně budou předkládány i smlouvy
o připojení a další potřebná administrativa.
Přesné instrukce k přípravě pro zřízení kanalizační přípojky budou majitelům objasněny
formou dopisu a přiložené projektové dokumentace. Nicméně připomínáme, že vlastníci
připojovaných nemovitostí budou povinni
zajistit na vlastní náklady odpovídající pří-

kon elektrické přípojky, přivedené k místu
rozvaděče k čerpací stanici. A druhou povinností bude pak zajistit gravitační propojení
stávající splaškové kanalizace s novou čerpací
jímkou. Vzledem k tomu, že si uvědomuje-

me náročnost celého projektu, rádi bychom
majitele co nejméně zatěžovali její realizací.
A proto se budeme snažit i v těchto věcech
zajistit odpovídající konzultace a případnou
spolupráci.

Informační schůzka
Zveme vás na informační schůzku, která se
uskuteční opět v prostorách místní restaurace „U Dolejších“ dne 25. dubna 2014 v 18:00
hodin, kde budou zodpovězeny dotazy nejen ze strany investora (obce Hradištko), ale
i zhotovitele spol. Zepris, s. r. o.

Kontaktní osoba
Věříme, že realizace bude probíhat od začátku do konce bez větších komplikací a vý-

stavba kanalizace v obci bude užitečným
přínosem všem jejím uživatelům. V případě
dalších dotazů mě můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailu:

stavebni2@hradistko.cz.cz

nebo telefonicky na tel.:

257 740 441 nebo 731 658 507.

VODOVOD
PIKOVICE
– II. ETAPA
V současné době čekáme na stanovisko
Krajského úřadu pro Středočeský kraj, kde
obec požádala o dotaci na výstavbu veřejné
vodovodní sítě „Hradištko – Pikovice, II. etapa“. V případě získání této finanční podpory
bychom oba projekty (vodovod i kanalizaci)
rádi realizovali souběžně. Administrativně
jsme připraveni, výstavbu však komplikuje
nedostatek vlastních finančních zdrojů.
Text: IVETA MYŠKOVÁ

JE OBECNÍ ÚŘAD
Tímto usnesením přechází do majetku Královské kanonie premonstrátů řada objektů
a pozemků, které doposud vlastnila obec
Hradištko. Nejvýrazněji se tato změna dotkla budovy zámečku, se sídlem Obecního
úřadu Hradištko, kde byl stanoven nejpozdější termín vystěhování a předání objektu
k 30. dubnu 2014. Toto rozhodnutí ovlivňuje
i současný chod obecního úřadu se vším, co
s tím souvisí, zejména pak řešení každodenního styku s občany v návaznosti vyřizování všech potřebných úředních záležitostí.
Vzhledem k tomu, že v současném období
probíhá v plné míře stěhování tohoto objektu, byl starostou obce stanoven omezený
provoz obecního úřadu pouze v úřední dny
a hodiny, to znamená v pondělí a ve středu
od 8.00 do 17.00 hodin.

Nové sídlo
obecního úřadu
Díky pochopení ČMSCH, a.s. bude sídlo
obecního úřadu přestěhováno do areálu této
společnosti a tím bude opět obnoven jeho
provoz tak, jak probíhal v původním sídle
v budově zámečku. V průběhu měsíce dubna budou postupně přestěhována jednotlivá

pracoviště a reálným předpokladem v tomto
směru je zahájení jejich činnosti od 14. dubna
2014.

Kudy na obecní úřad

Vchod do nových prostor Obecního úřadu
Hradištko je z ulice Chovatelů a budova
bude mít označení č.p. 500. Pro vysvětlení
tato ulice začíná od hlavní silnice směr Krňany mezi budovou č.p. 100, kde je pracoviště
České pošty a domem paní Burdové č.p. 90
a pokračuje směrem kolem bytových domů.
Objekt, kde bude nově umístěn Obecní úřad,
je za těmito bytovými domy směrem ke garážím a je v něm zároveň umístěno i sídlo
firmy Novum.
Věřím, že tato přechodná opatření v plné míře
pochopíte a v tomto směru nás i podpoříte.
O budoucích vzájemných vztazích mezi Královskou kanonií premonstrátů a obcí Hradištko, týkajících se soužití v obci a především pak dalšího bezproblémového rozvoje
naší obce, budou občané naší obce průběžně
informováni.
Text: ANTONÍN MERTA, starosta obce;
foto: Lucie Hašková

{
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{ AKTUÁLNĚ }

INFORMACE O PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA NA BRUNŠOVĚ
Od 1. listopadu 2013 byl uveden v místní části naší obce Brunšov do provozu nový sběrný dvůr. Informace o tomto zásadním opatření ze strany obce směrem k likvidaci vyprodukovaných odpadů byly již zveřejněny ve Zpravodaji obce Hradištko – podzim 2013
a jsou zveřejněny i na webových stránkách naší obce. Současně s těmito informacemi
obdržíte i složenku na zaplacení poplatku a novu kartičku, kterou budete používat při
vstupu do sběrného dvora.

Provozní doba sběrného dvora v zimním
období od 1. listopadu do 14. dubna je následující:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – zavřeno, středa,
sobota, neděle – otevřeno 10,00 – 18,30 hod.
Provozní doba sběrného dvora v letním období od 15. dubna do 31. října je následující:
pondělí, úterý – zavřeno, středa, čtvrtek, pátek,
sobota, neděle – otevřeno 10,00 – 18,30 hod.

malty, pálených tašek, kamenů apod.),
v tomto směru platí přísný zákaz dovozu
stav. materiálu s obsahem azbestu (eternit,
azbestocement. věci)
 dřevěný odpad – např. nábytek v rozebraném
stavu, desky, prkna, fošny, střešní latě apod.,
vše bez příměsí škodlivých nátěrů

nice, kopírky, telefony, mobily, elektrické
hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, další
kuchyňské přístroje, elektrické váhy apod.)



nebezpečný odpad – jedná se především
o barvy, ředidla, lepidla, mazací, motorové
a převodové oleje, kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech, obaly a textilie těmito látkami
znečištěné, baterie, akumulátory, zářivky,
výbojky apod.



ukládání kompostovatelného biologického odpadu – lze provádět na vlastních či
pronajatých pozemcích tak, aby nedocházelo ke znečištění vody ve studnách nebo
blízkých vodních tocích a zároveň nedocházelo k pachovým závadám v okolí
těchto pozemků, tyto odpady lze rovněž
odvážet na pozemek v těsném sousedství
sběrného dvora, kde tyto služby bezplatně
pro občany provádí firma Úprava a úklid
zahrad Aleš Dlouhý.



ve sběrném dvoře je rovněž umístěn kontejner na ukládání použitého šatstva.

Do nového sběrného dvora lze ukládat následující odpadové složky:








směsný komunální odpad – v maximálním
množství 1 m3/rok na objekt (resp. na č. p.
či č.evidenční)
tříděný komunální odpad – lze ukládat do
určených kontejnerů (barevné sklo – zelená barva, bílé sklo – bílá barva, plasty a PET
lahve – žlutá barva, papír a kartony – modrá barva, tetrapack – oranžová barva, ve
sběrném dvoře je dále umístěn samostatný
kontejner na použitý textil a dětské hračky
objemný komunální odpad – v maximálním množství 1 m3/měsíc na objekt (resp. na
č.p. či č. evid.); do této kategorie patří např.
koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska apod., tedy odpad, který vzhledem
ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
klasických sběrných nádob v katastru obce
stavební odpad – v maximálním množství
0,5 m3/měsíc na objekt (resp. č. popisné
či č.evidenční); tímto odpadem se rozumí
(např. stav. suť s obsahem cihel, betonu,



kovový odpad – bez omezení



pneumatiky – omezené množství 4 ks/rok
na objekt (resp. číslo popisné či číslo evidenční)



elektroodpad – bez omezení lze ukládat
všechny druhy elektrických a elektronických
zařízení (např. ledničky, pračky, sporáky,
TVP, monitory, radia, CD přehrávače, videorekordéry, počítače, tiskárny, kláves-

Provoz sběrného dvora má svůj provozní
řád, dle kterého je provozován a jeho provoz
zabezpečují řádně proškolení zaměstnanci
obce a dle jejich pokynů je zapotřebí se při
vstupu do sběrného dvora řídit. Vzhledem
ke špatným zkušenostem z provozu sběrného místa v centru obce z minulých období,
nebude do tohoto sběrného dvora přijímán odpad vyprodukovaný z podnikatelské činnosti podnikajících a právnických
osob. Rovněž tak nebudou do tohoto sběrného dvora přijímány odpady od občanů
z okolních měst a obcí. Jedinou výjimkou
v tomto směru je výše uvedený elektroodpad, vzhledem k tomu, že náš sběrný dvůr
je zařazen do celostátního systému sběrných
míst elektroodpadů.

Nové sběrné místo
v Pikovicích
Naše obec je územně rozlehlá a i z tohoto
pohledu bylo rozhodnuto o zřízení nového
sběrného místa v místní části obce Pikovice. Tímto opatřením chceme i občanům této
místní části umožnit obdobný způsob likvidace, jako je tomu ve sběrném dvoře. Toto
sběrné místo bude zřízeno na pozemku ve
vlastnictví obce u stávajícího tenisového kurtu a bude možné na něm ukládat především
směsný komunální odpad, tříděný komunální odpad (sklo, plasty, papír), kovový odpad
a elektroodpad. Předpokládané otevření
tohoto sběrného místa je počátkem května
letošního roku.
Text: MILAN VÁLA;
foto: Lucie Hašková

{
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{ AKTUÁLNĚ }

POHODLNĚJŠÍ STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLÁKY
Se zřízením šestého ročníku základní školy souvisí modernizace a rozšíření kuchyně
a řešení jídelny dětí ZŠ, jelikož přibudou děti na stravování. Dosavadní prostor jídelny
pro školáky, kteří musejí docházet do budovy MŠ je již v současné době nevyhovující
a v následujících letech by byl naprosto nedostatečný. Chystané řešení bude pro děti ze
školy i školky pohodlnější než doposud.

Kuchyň je potřeba rozšířit na maximální
počet strávníků. Je nutné počítat s nárůstem
dětí i v dalších letech, tak jak budou přibývat třídy druhého stupně. Dnes se v kuchyni
připravuje cca 180 obědů, za pět let to může
být až 380. Modernizací a rozšířením kuchyně bude zajištěna dostatečná kapacita počtu
připravovaných jídel. Ideálním řešením je
vybudovat jídelnu pro školáky v prostorách
detašovaného pracoviště mateřské školy. Děti
i učitelé jistě uvítají, že po více než dvace-

ti letech nebudou muset na oběd přecházet
do školky.

Stěhování soviček
Zrušením detašovaného pracoviště MŠ však
školka o třídu soviček nepřijde. Jelikož se
podařilo najít náhradní bydlení pro manžele
Pazderovi, bude jejich byt přestavěn na další
třídu mateřské školy, ale bohužel s nižší kapacitou. Předběžně počítáme s počtem dvaceti
dětí. I toto řešení bude jistě pro provoz školky komfortnější, všechny děti budou v jedné
budově a budou moci využívat zahradu bez
omezení.

Druhý stupeň ZŠ
Uvedené změny se musí realizovat do začátku nového školního roku. Poté přijde na řadu
řešení nových prostor pro druhý stupeň základní školy. Zda se postaví na zahradě zcela nová budova, nebo se provede nástavba
na staré budově školy, to už je otázka pro
nově zvolené zastupitelstvo.
Text: TOMÁŠ HOZNOUREK;
foto: Lucie Hašková

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – SLIBY SE STALY SKUTEČNOSTÍ
Od roku 2010 je v provozu veřejné osvětlení po rekonstrukci. Přenesená správa VO, celonoční osvětlení, nahlašování poruch na obecní úřad, očíslované světelné body, větší
spolehlivost soustavy a následná menší spotřeba elektrické energie – to jsou fakta, na
která jsme si všichni již zvykli.

Nově vybudované světelné body jsme ocenili
hlavně v měsících, kdy se začíná brzy stmívat.
Celkem je instalováno dalších 48 světelných
bodů po celé naší obci. Jsem rád, že se tato
dlouho plánovaná akce podařila úspěšně
dokončit, a všichni se tak můžeme po obci
bezpečněji pohybovat i po soumraku. Pravda, několik dní se museli obyvatelé naší obce
v místě výkopových prací vyhýbat výkopům
a zemině, ale přístup na dotčené pozemky byl
omezen jen na krátkou dobu.

Příprava další etapy

Vzhledem k velkému počtu doručených písemných žádostí o nové světelné body v místech s trvalou zástavbou, je už teď připravována další etapa rozšíření veřejného osvětlení v obci. Po výběru lokalit a schválení
zastupitelstvem ji bude možno projekčně
připravit ke stavebnímu povolení. Od přípravy projektu až po nabytí právní moci
stavebního povolení je však třeba počítat
s časem v řádu měsíců a poslední zkušenost
ukázala, že při I. etapě rozšíření to nakonec
byly skoro dva roky (velké množství lokalit
ve všech částech obce, souhlasy vlastníků
dotčených nemovitostí atd.). Poté je třeba
vyčlenit finance z rozpočtu obce a ve spolupráci s ČEZ ES s.r.o celou naplánovanou
akci realizovat. Nejdříve se však musí zaplatit již provedená rekonstrukce v roce 2010
(výměny 411 ks svítidel/zdrojů a řídících
rozvaděčů) a to bude až v roce 2015. Investice se v případě rekonstrukce i následného
rozšíření veřejného osvětlení na Hradištku pohybuje v řádech několika milionů korun.

Jak urychlit celý proces
Další možností realizace rozšíření osvětlení je samofinancování, a to v případě, že
se sousedé v ulici dohodnou, že tak dlouho
na osvětlení čekat nebudou. Ve spolupráci
s obecním úřadem si sami zajistí projekt,
stavební povolení i samotnou realizaci osvětlení. V tomto případě by byli po předložení
výchozí elektrické revize přednostně připojeni na soustavu veřejného osvětlení obce
Hradištko a obec by zajišťovala jak provoz,
tak i údržbu nově vybudovaného osvětlení.
Podmínkou je použití stejného typu svítidel
a parkových stožárů v dané lokalitě.
Text a foto: PAVEL PEŠEK,
člen komise pro rozvoj obce
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{ ROZPOČET }

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2014
Rozpočet roku 2014 má být pro naši obec „rozpočtem kanalizace“. Financování projektu
„Hradištko- Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“ budeme mít z větší části pokryto z Fondu soudružnosti a z dotačního programu Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
Zbytek formou půjčky od SFŽP a účelovým investičním úvěrem od české banky.

Návrh rozpočtu, který vám položkově
představujeme, jsme sestavovali v listopadu 2013. Do dnešní doby se událo mnoho

nových a zásadních skutečností. Obecní
úřad se stěhuje, je nutná investice do vybudování druhého stupně naší základní školy.

Investici do kanalizace promítneme do našeho rozpočtu pomocí rozpočtových změn
na základě všech skutečností, tak jako i nové
události.
Text: TOMÁŠ PIPOTA,
člen finančního výboru

Návrh rozpočtu obce Hradištko na rok 2014
ROZPOČET 2014 – PŘÍJMY

uvedeno
v tis.

Daňové příjmy, poplatky a dotace

21 440

z toho:

14 500

daně z příjmu, DPH
poplatky odnětí pozemku

20

místní poplatek za odpad

2 560

poplatek ze psů

50

poplatek vstupné, veř. prostranství

30

poplatek z ubytovací kapacity

20

výherní hrací automaty, loterie

100

správní poplatky
daň z nemovitostí
dotace

3 600
500

Nedaňové příjmy

3 990

z toho:

2 800

vodné
vodovodní přípojky

200

pronájem byt. a nebyt. hospodářství

170

prodej a pronájem pozemků

150

ekokom, odpady podnik., železo

550

nahodilé příjmy (inert, knihovna, dary)
příjmy z úroků, podíly na zisku, akcie
CELKEM PŘÍJMY

ROZPOČET 2014 – VÝDAJE
Doprava
z toho:

oprava silnic
investice
dopravní obslužnost

Vodní hospodářství
z toho:

20
100
25 430
uvedeno
v tis.

180

Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení

1 300

Územní plánování

100

Komunální služby a územní rozvoj

612

z toho:

výkup pozemků

200

ostatní

142

příspěvky organizacím

270

Sběr o odvoz komun. Odpadů, sběrný dvůr

4 430

z toho:

3 600

svoz odpadů
mzdy

680

materiál, opravy a údržba

150

Rezerva pro krizové situace

100

Údržba obce

1 500

z toho:

1 200

mzdy
materiál, opravy a údržba

300

Zásahová jednotka SDH

300

z toho:

250

na činnost Hradištko
na činnost Pikovice

Odměny zastupitelstva, volby

50
950

Činnost veřejné správy

3 800

z toho:

2 100

mzdy a dohody

1 000

elektrická energie

200

900

poštovné, telekomunikace

200

250

bankovní poplatky, pojištění

100

cestovné, školení, příspěvky zam.

150
100

3 000
500

pohoštění

vodovodní přípojky, investice

200

neinvestiční příspěvky (sociální)

elektrická energie

400

ost. služby (právník, geodeti, web)

poplatek Česká inspekce ŽP

320
1 580
1 800

příspěvek MŠ

800

příspěvek ZŠ

700

investice, projekty, služby a opravy

300

Knihovna

80

200

Školství

}

120

Tělovýchova - tělocvična

2 150

2 300

6

Zpravodaj

DHIM, materiál a opravy

Kanalizace
z toho:

120

vodné PSV

opravy, údržby a služby

{

60

Kultura

150

Placené úroky
CELKEM VÝDAJE

50
700
350
23 342

ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE

2 088

SPLÁTKY ÚVĚRU

2 088

ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE - SPLÁTKA ÚVĚRU

0

{ POSÁZAVÍ }

ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA

– OD 11. DO 13. DUBNA 2014
Není vám lhostejný stav řeky Sázavy a jejího okolí? Přidejte se k nám a pomozte uklidit
její břehy. Tradiční jarní úklid, známý pod názvem Čistá řeka Sázava, se letos uskuteční
od 11. do 13. dubna. Vítaná je jakákoliv pomoc, finanční a materiální, nebo můžete přímo přiložit ruku k dílu.

Stačí se přihlásit na e-mail zemanova@posazavi.com nebo na telefon 723 881 081. Číslo
účtu společnosti Posázaví o.p.s. pro zaslání
příspěvku je 326666339/0800. Podrobnosti o celé akci jsou na leader.posazavi.com
v sekci Partnerské projekty. Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik a společnost Bisport s.r.o., mediálním partnerem
Rádio Blaník a Benešovský deník. Patronkou
projektu je zpěvačka Aneta Langerová, která
se pravidelně zapojuje i do samotného úklidu.

První ročník projektu Čistá řeka Sázava se
uskutečnil v roce 2006 v režii svazku obcí
Malé Posázaví, který na to dostal evropskou dotaci. Od roku 2007 převzala organizátorskou taktovku společnost Posázaví
o.p.s. a peníze na úklid získává od sponzorů
a dárců. V prvních ročnících se řeka uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice,
později se k akci přidali další organizátoři.
V současnosti se uklízí napříč dvěma kraji,
Středočeským a Vysočinou. Letos poprvé se
bude uklízet více než 200 kilometrů dlouhý

úsek řeky Sázavy, a to téměř od jejích pramenů, z Polničky u Žďáru nad Sázavou. Úklidová akce se navíc postupně rozšiřuje na další
vodní toky v republice.
Text: JAROSLAVA TŮMOVÁ

Kontakt pro další informace:
JAROSLAVA TŮMOVÁ,
e-mail: tumova@posazavi.com,
tel. 602 216 637
BOHUSLAVA ZEMANOVÁ,
e-mail: zemanova@posazavi.com,
tel. 723 881 081

Zapojit se může každý
Vyčistit řeku Sázavu se dobrovolníci vydají
už podeváté. Z hladiny a břehů budou opět
sbírat odpadky, které tam po sobě zanechali
nezodpovědní lidé, nebo které přinesla loňská velká voda. Zapojit do úklidu se může
každý – jednotlivci i kolektivy, děti, mládež
i dospělí. Do igelitových pytlů budou sbírat
všechno, co do přírody nepatří. Nasbíraný
odpad pak nákladní auta odvezou na skládky. Každoročně se jarního úklidu řeky Sázavy účastní stovky dobrovolníků. Sbírat odpadky vyrážejí rodiče s dětmi z mateřských
center, školáci, studenti, vodáci, rybáři, hasiči i celé pracovní kolektivy. Mezi Kácovem
a Pikovicemi, kde úklid organizuje společnost Posázaví o.p.s., loni sesbírali téměř 19
tun odpadků, v roce 2012 jich bylo ještě o 10
tun víc.
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{ ROZHOVOR }

Naslouchat vyprávění překladatelky EVY KONDRYSOVÉ, je jako listovat učebnicí dějepisu. Její život poznamenaly historické události
a politické převraty. Co se však neměnilo a začalo už v dětství, je
láska ke knihám a mimořádný cit pro jazyk. Povídali jsme si o době,
kdy nesměla chodit do školy, o době, kdy se na knihy stály fronty,
i o tom, proč se po sametové revoluci rozhodla udělovat cenu za
nejhorší překlad.
Celý život se věnujete překládání knih.
Co vás k této práci přivedlo?
Studovala jsem anglistiku a psychologii
a patnáct let jsem pracovala v nakladatelství
Odeon a v redakci časopisu Světová literatura. Až do odchodu do důchodu jsem zaměstnání nezměnila, natolik krásná to byla
práce. Odeon se zaměřoval na zahraniční literaturu. Knihy se vydávaly v nákladu desítek
tisíc výtisků a každý čtvrtek se na ně před
knihkupectvím stály fronty. O tom si dnešní
nakladatelé mohou nechat jen zdát.



Co je největším úskalím překladatelské
práce?
Hlavním předpokladem je umět pořádně
číst. Když se někoho zeptáte na knížku, kterou četl, často je schopný odvyprávět holý



se zabývám dodnes. Dalším mým oblíbeným
autorem byl Saul Bellow, který lépe než kdo
jiný rozuměl tomu, co se na světě děje.
Jak vzpomínáte na své dětství? Měla
jste už tehdy hezký vztah ke knihám?
Moji rodiče byli vzdělaní a hodně dbali na naši
jazykovou výchovu. Otec byl advokát a maminka byla jednou z prvních českých lékařek.
Když chtěla v roce 1916 po maturitě studovat
medicínu, musela odejít do Vídně, protože
pražská lékařská fakulta ještě ženy nepřijímala. O mě s bratrem se staraly cizojazyčné
vychovatelky. Ještě než jsem šla do školy, mlu-



DOBRÝ PŘEKLADAT

AUTORO
Jak se k vám v této době chovali vaši
spolužáci? Pocítila jste z jejich strany
nějakou rasovou nenávist?
Nesetkala jsem se ani s nepřátelstvím, ale ani
s žádným pochopením. Brzy po mém přijetí
na gymnázium přišlo nařízení, že židovští
míšenci jsou ze školy vyloučeni. Ředitel mi
oznámil, ať si sbalím věci a už nechodím.
Nikdo se mi kvůli tomu neposmíval, ale také
nikdo nepřišel a neřekl, že mi bude půjčovat
sešity. Asi nebyli na takové chování dost zralí.
Ale měla jsem štěstí na profesora matematiky, který mi nabídl, abych k němu každé
úterý a čtvrtek chodila na doučování.



Válečné roky musely být velmi těžké
hlavně pro vaši maminku…
Dostali jsme se do špatné situace a museli prodat vilu, ve které jsme bydleli. Moje
maminka však byla velice prozíravá žena.
Ke konci války předpovídala, že sem přijdou
buď Američané nebo Rusové, a my na to musíme být připraveni. Požádala proto místního
běloruského emigranta, aby nás učil rusky.
Ze zahraničního rozhlasu jsme se zase učili
anglicky.


příběh, ale další okolnosti mu uniknou.
Musíte se s knihou sžít a musíte být ochotni
sloužit autorovi, ať s jeho názory souhlasíte či
nikoli. Překladatel se musí autorovi podřídit
a vystihnout jeho myšlenky. Nemůžete si říct,
já to napíšu líp a jeho chyby zakryji. Čtenář
má právo autora poznat.

vila jsem dobře německy a francouzsky. Toto
idylické období však skončilo, když mi bylo
dvanáct let. Přišla německá okupace a můj
otec, který pocházel z židovské rodiny, šel
do koncentráku, kde krátce nato zahynul. Během války tak byla zavražděna polovina mých
příbuzných.

Jaké knihy vám nejvíc přirostly k srdci
a je vaše oblíbená kniha z těch, které
jste překládala?
Přeložila jsem kolem šedesáti knih, mimo
jiné celé dílo Jane Austenové a jejím dílem
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Uvědomovala jste si do té doby svůj
židovský původ?
Můj otec vystoupil z církve hned, jak to šlo. Byl
stoupencem prezidenta Masaryka a nás vychovával jako ateisty, nebyli jsme ani pokřtění.

Jak se vám po skončení války podařilo
odjet na studia do Ameriky?
Hned po válce jsem se vrátila na gymnázium, po maturitě nastoupila na filosofickou
fakultu a získala stipendium na studium ang-



{ ROZHOVOR }
lické literatury ve Virginii. Tam jsem nejprve
studovala a pak v jednom kurzu vyučovala
ruštinu, i když jsem byla jen o pár lekcí dál
než moji studenti.
V Americe jste byla v letech 1946 až 1949.
Za tu dobu se toho v Československu
hodně změnilo…
Odjížděla jsem ze země, kde vládly normální poměry. O tom, co se u nás děje, jsem se
dozvídala z novin a rozhlasu, ale chtěla jsem
se vrátit hlavně kvůli mamince. Nastoupila
jsem zpátky na filosofickou fakultu, abych si
dodělala doktorát, ale tam už panovaly jiné
poměry. Vládl tam sbor stranických spolužáků, který klasifikoval profesory a určoval
témata přednášek. Po ukončení studia jsem
se rozhodovala, co budu dělat. V té době nebylo běžné jako dnes, aby někdo uměl dobře
anglicky, proto jsem byla zajímavá například
i pro ministerstvo vnitra, které mě lákalo
do svých služeb. Odmítla jsem a začala pracovat v nakladatelství.



středkovat dění v zahraniční literatuře. Byl
k dostání jen pro předplatitele, jinak se získat
nedal. Vycházelo 28 tisíc výtisků a vyšší náklad nebyl povolen, protože by to bylo „politicky nevhodné“. Kdo chtěl odebírat Světovou
literaturu, musel předplatné jedině zdědit.
Do jaké míry omezovala vaši práci politika?
Ústřední výbor strany předpokládal, že číst
a psát umí každý, tudíž musí každý rozumět
i literatuře. Proto přiděloval kulturu vždy někomu, kdo se k ničemu jinému nehodil. Když
jsme potřebovali prosadit nějakou knížku,
psali na ni naši spolupracovníci, kteří byli
členy komunistické strany, tzv. zaštiťující
posudky. Tam se například uvádělo, že kniha „nastavuje zrcadlo prohnilé spotřebitelské
mentalitě“ a jiné podobné bláboly, aby se podařilo knížku uhájit.





Pod vaším jménem publikovali i zakázaní autoři.

TEL SE MUSÍ UMĚT

Eva Kondrysová se narodila v roce
1926 v Praze do rodiny zubní lékařky
a advokáta židovského původu. Vystudovala anglistiku a psychologii na
Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, část studia strávila na Lynchburg
College v USA. V roce 1952 získala titul PhDr. Pracovala jako redaktorka
ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (od r. 1966
pod názvem Odeon) a v letech 1958
až 1969 jako redaktorka časopisu Světová literatura. Přeložila na šedesát
románů anglických a amerických autorů, mezi něž patří např. Jane Austenová, Arthur Conan Doyle, Saul Bellow,
Khaled Hosseini, Henry Fielding nebo
John Updike. V době normalizace
propůjčila své jméno mnohým překladatelům, kteří nesměli publikovat.
Spoluzaložila anticeny Skřipec a Skřipeček za nejhorší překlad, které uděluje Obec překladatelů.

OVI PODŘÍDIT
Zažila jste několik politických převratů, žila v neveselých dobách. Jaké období bylo naopak nejšťastnější?
Když jsem v šedesátých letech pracovala
ve Světové literatuře, což byl časopis nakladatelství Odeon, který měl čtenářům zpro-



To bylo hlavně za normalizace. Nakladatelství dostalo seznam prověřených pracovníků,
které může zaměstnávat, a tito lidé pokrývali
celou řadu dalších lidí, kteří přišli o zaměstnání a nemohli sami publikovat.

Jaké změny na knižním trhu přinesla sametová revoluce?
To už jsem sledovala z povzdálí, byla
jsem už v důchodu. Nakladatelství
Odeon se nějaký čas všelijak potácelo
a nakonec se z něj stala pouze jedna
z edic vydavatelství Euromedia.



Dění vás ale zajímalo natolik,
že jste v roce 1994 spoluzaložila
anticenu Skřipec pro nejhorší knižní
překlad.
Ano, to jsem si vymyslela. Po roce 1989
se mnoho lidí, kteří měli rádi knihy,
rozhodlo založit nakladatelství. Ale
vydávat knihy je složité řemeslo a amatérsky se to dělat nedá. A tak vycházely knihy špatně vydané, neredigované,
s chybami a to nás trápilo.



Skřipec uděluje odborná porota
dodnes. Jak reagují ti, kteří cenu
dostanou? Přijdou si ji převzít?
Jeden pán si pro ni přišel a vysvětloval,
že překlad dělal ve spěchu a nakonec
vyšel ještě jinak, než původně chtěl.

Děkuji za rozhovor.





Musím uznat, že se obhajoval a vystupoval
docela sympaticky.
Jak dlouho žijete na Hradištku a co zde
máte nejraději?
Bydlím tu od roku 2002. Poprvé jsem sem
jela krátce po povodních, kdy jsem v Chuchli na topolu zahlédla viset dřevěnou chatu.
Nejvíc mě zde uchvátila samozřejmě příroda,
ale líbí se mi i to, jaké se tu konají akce nebo
výstavy, jakou máte knihovnu, a co všechno
se nabízí pro vzdělání dětí. Obec je vedena
obdivuhodně a je vidět, že tu lidé žijí rádi.
Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

CO JE TO DOSPĚLOST?
To jsme chtěli našim dětem přiblížit ve dvou projektových dnech před jarními prázdninami. Naši výzvu vyslyšelo několik rodičů současných i bývalých, kteří si připravili
patnáctiminutové prezentace svých profesí. Na tomto místě je nutné vysoce ocenit svědomitost a obdivuhodně pečlivou přípravu, kterou všichni bez výjimky našim malým
věnovali.

Holky a kluci rozděleni do čtyř skupin (à cca
25 dětí) s paní učitelkami obešli postupně
všechna stanoviště a velmi zblízka poznali
osm profesí se vším, co k nim náleží.

Poutavě o mostech
Tatínek Bulejko vytvořil velice poutavou videoprezentaci o stavění mostů od pravěku
až po ty nej nej v dnešní době. Děti velmi
názorně poznaly materiály, jejich vlastnosti, co je to klenba, účel různých mostů (že
např. lodě mohou jezdit nejen pod mostem,
ale i po něm, že se staví mosty i pro zvířata
apod.). Viděly zblízka tyto stavby od nejstarší
lávky přes Karlův most, náš štěchovický až
po ty dnešní, nejdelší, nejvyšší a nejzajímavější na světě.

terapie, bylinky, co je to jarní úklid v těle, jaký
význam pro nás mají barvy, hudba (poslechli
jsme si tibetskou mísu a vyzkoušeli bubínek
z kozí kůže). Otázky padaly také zajímavé –
co mám dělat, když nemůžu večer usnout,
kolik stojí hodina takové terapie, jak se podle chodidla pozná, co tělu schází apod. Toto
téma už před nedávnem v družině krásně dětem přiblížila i maminka Schubertová přímo
na jejich vlastním těle.

Zkrátka elektrický proud
Tatínek Minařík velmi zaujal kluky osciloskopem, na kterém přímo před našima očima běhalo napětí podle příkazu, vysvětlili
jsme si, proč je elektřina dobrý sluha, ale zlý
pán, jak to, že ptáci mohou sedět i na drátech vysokého napětí
bez úhony (a proč my
se jich nesmíme dotknout ani na zemi)
a další a další zajímavé
údaje. Mezitím mezi
účastníky kolovaly vypínače a jiné el. součástky.

Práce v lese
je dřina

Jak se šije na stroji
Maminka Želízková ve vlastnoručně ušitém
modelu seznámila děti s tím, co potřebuje
ke své práci švadlena, děti si vyzkoušely šití
na jejím stroji, osahaly si různé materiály
a již ušité modely. Obzvlášť holčičky moc
zajímalo, jak to udělat, aby se mohly parádit
do originálního oblečení, které zaručeně nikdo jiný nemá. Kluky zas zajímala finanční
stránka – jak dlouho musí švadlena šít, aby
jí stačil výdělek apod.

Jak porozumět vlastnímu tělu
U maminky Tomáškové po krátkém protažení a cvičení děti přemýšlely, na co vlastně
máme svá těla, jak se o ně musíme starat, co
nám zdravé tělo umožňuje. Všichni jsme se
divili tomu, že starý čínský lékař nebyl placen od počtu pacientů, ale od počtu jeho
klientů, kteří neonemocněli! Dozvěděli se,
že nemocnému tělu může pomoci i reflexní
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Na zahradě nás tatínek
Kovanda seznámil s těžkou prací těžebního
dělníka, tedy dřevorubce. Když si všichni
potěžkali, kolik váží pila, bezpečnostní oblečení a další nezbytná výbava (téměř 16 kg),
nechtělo se věřit, že všechno tohle musí člověk tahat na sobě a s sebou po celou pracovní dobu. O vlastní řezání motorovou pilou
s pomocí pana Kovandy byl obrovský zájem
nejen mezi kluky!

Co lze ušít z kůže
Tatínek Hašek dětem ukázal profesní fígle
tradičního českého řemesla – sedláře. Děti si
osahaly různé druhy nářadí, kůží, výrobků,
viděly, jak se ušije peněženka (a zároveň, jak
se liší peněženka dvacet let stará od úplně
stejné, která ale byla ušita včera), jak se ozdobí opasek, co je to sedlářský koník, proč se
šije dvěma jehlami apod.

V kadeřnickém salonu
U maminky Pipotové během dopoledne
probíhala ukázka kadeřnická, paní učitelka
si nechala v přímém přenosu vytvořit melír.

Kluci nejdřív marně zkoušeli starou technologii – vytahovat pramínky přes čepici, oholit
namydlený balonek, natočit vlasy na natáčky.
My holky jsme pak nejvíc ocenily výsledek –
nový účes paní učitelky Šárky.

Ukázka z keramické dílny
Na posledním stanovišti měl náš bývalý tatínek Čermák připravenou malou keramickou dílnu přímo ve třídě, takže i děti, které
na keramiku k Čermákům nechodí, mohly
vyzkoušet, jak je hlína tvrdá, jak je hladká,
jak se maluje glazurou. Slyšely, jak se odpradávna zpracovává jíl, jak vznikaly primitivní
nádoby, jaký je celý technologický postup
nebo co je to přežah. Na vlastní oči také viděly, jak se vyrobí hrneček.
Všichni rodiče byli připraveni zodpovědět
všechny dotazy, které od dětí jen pršely.
A všichni nám také předem připravili tři záludné otázky pro závěrečný test po skončení
všech ukázek.

Co musejí zvládnout dospělí
V pátek pak všech 14 skupin dostalo šanci
vyzkoušet si čtyři opravdové profese. A protože dospělé často tlačí termíny a musejí se
pořádně otáčet, aby si dostatečně vydělali
prostředky na svou obživu, tak i děti dostaly pouhou hodinu na to, aby ve své skupině
vytvořily jeden ukázkový účes, nazdobily
libovolně klobouk, nazdobily obložený talíř
a zahrály hudební vystoupení. Na každém
stanovišti se rázem česalo, zaplétalo, krájelo,
lepilo a zdobilo. Do toho se ze všech stran
ozývaly flétny, harmonika, vařečky všeho
druhu. (Nasmáli jsme se, když paní učitelka jednomu mrňouskovi poradila, že může
s vařečkami hrát i „o sebe“ a nejen o zábradlí. Pochopil to jinak a hned sám sebe začal
mlátit do hlavy. J) Jiný páťák, jinak drsňák,
deset minut upravoval na talíři svému panáčkovi z toustů rajčátkové knoflíky, aby správně
držely. Velmi zábavné bylo i pozorovat, jak se
např. s účesem popasovali čtyři kluci, kterým
díky nemocem zbyla v partě jedna jediná
holčička. I když si leckdo zoufal „pani učitelko, my vůbec nestíháme““…, všichni všechno
stihli i se závěrečnou prezentací vlastní práce.
Na začátku jsme nastolili otázku, jestli se
dá určit, která etapa je pro člověka důležitější – jestli dětství, nebo dospělost. Víme
už, proč se to určit nedá, ale zcela jistě jsme
do té dospělosti ve čtvrtek a v pátek dětem
umožnili nahlédnout zblízka. A ještě jednou
opravdu VELMI, VELMI(!) děkujeme všem
rodičům, kteří se svého úkolu zhostili bez
výjimky na zlatou jedničku s hvězdičkou
v kroužku.
Text: JANA CHADIMOVÁ;
foto: Lucie Hašková

{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

ŠKOLA KYNE...

Pokud si letošní páté ročníky myslely, že v klidu přejdou na druhý stupeň do Štěchovic, do Davle, případně jinam, čekalo je na konci ledna nemilé překvapení. Tzv. „baby
boom“ dorazil nejen na Hradištko (a své o tom vědí rodiče dětí usilujících o mateřskou
školu), ale i do Štěchovic a do Davle, kam se hradištské děti do školy už „nevejdou“.

V tomto směru začala škola spolupracovat se
zřizovatelem – obcí, která hlavně má za povinnost se o své žáky na základních školách
postarat. Několik jednání zastupitelstva přineslo takový výsledek, že se na Hradištku
rozběhne zařizování druhého stupně. Jedná
se hlavně o organizační a administrativní úkony. Počet žáků na Hradištku možná
doplní i pár spolužáků ze slapské školy (kde
jsou na tom podobně), a tak přeci jen naše
děti nezůstanou úplně „zakonzervovány“
a budou se muset o místo na výsluní druhého stupně trochu poprat. Ročníky se budou
otevírat postupně tak, jak porostou děti.
Pár krků nových šesťáků však neplní hradištská škamna tolik jako přírůstky žáčků
přicházejících do první třídy. Zatímco vloni bylo zapsáno 29, letos už jsme u hranice
35 dětí a v následujících pár letech se možná budeme pohybovat ještě trochu výše. To
tedy znamená otevírání paralelních tříd (tedy
„áčáků“ a „béčáků“). Hlavní změnou bude,
že ti samí prvňáci už nebudou mít tu samou

paní učitelku. A zde lze jen dodat „bohužel“
– „bohudík“. Děti budou rozděleny na dva
kolektivy, které povedou dvě různé učitelky.
A přestože se jim dostane stejného vzdělání,

každý si nakonec ze školy odnese různé zkušenosti, o kterých nemůžeme říci, zda jsou
lepší či horší (protože, dodnes není jasné,
jestli je lépe být A či B.).
Pro rodiče a zájemce jen připomenu, že bližší informace se budou průběžně objevovat
na www.zshradistko.cz a na nástěnce školy,
jakmile ji opravíme.
Text: ONDŘEJ HYNEK, ředitel školy

ŠKOLKA NA BLÁTĚ aneb ZIMA NEZIMA
Zima už je skoro za námi, někdo ani nepostřehl, že nějaká byla. Pro rodiče v dobrém,
jelikož se jim zásoby dřeva o moc neztenčily, ale pro děti zas tak ideální nebyla. Žádný
sníh rovná se žádná legrace při bobování, stavění sněhuláků, koulování a dělání andílků
do sněhu. Toto vše jim procházky po obci nedokážou vynahradit. Nedostatek pohybu
jsme předškolákům vykompenzovali pravidelnými návštěvami místní tělocvičny, kde si
zacvičili, zasoutěžili a vyzkoušeli, jak asi probíhá hodina tělocviku ve škole.

Letošnímu zápisu do ZŠ předcházel Den otevřených dveří, v rámci kterého jsme se všemi
předškoláky navštívili ukázku výuky v první
třídě. Děkujeme paní učitelce Kostečkové
za to, že díky její poutavé a hravé ukázce spadl z našich dětí jakýkoliv strach a budou se
do školy už jen těšit. Zápis do mateřské školy nás čeká teprve v dubnu, ale zápis do základní školy naši předškoláci absolvovali již
v únoru. Paní učitelky včetně pana ředitele si
pro naše děti opět připravili krásný program,
tentokrát z říše zvířátek, takže děti neměly
žádnou šanci postřehnout, že je vůbec někdo zkouší či sleduje, a braly tento den jako
velkou zábavu. Letos se dostavilo k zápisu

rekordních 41 dětí a počty dětí docházejících do naší školky dávají tušit, že příští roky
tomu nebude jinak.

Masopust nás baví
Další velkou událostí pro školku, ale i pro
celou obec byl masopust. Letos nám počasí
oproti minulým rokům opravdu přálo. Masopustní průvod, pořádaný třetí rok školkou
ve spolupráci s SDH, začíná být již ve vesnici žádanou tradicí. Děti přišly v hojném
počtu s rodiči, téměř všichni v kostýmech,
takže nechyběly skoro žádné tradiční masky.
Letos jsme zkusili jít jinou trasu průvodu,
takže jsme měli trochu obavy z nejisté účasti lidí v obci, ale ty se ukázaly být naprosto
zbytečné. Doprovázela nás opět veselá kapela a zpestřením byl i kejklíř na chůdách. Je
vidět, že si místní lidé naší snahy udržování
klasických tradic váží. Tímto chceme poděkovat nejen hasičům za skvělou spolupráci,
podporu a přípravu úžasných zabijačkových
hodů, ale také všem, kteří nás po cestě občerstvili něčím na zub či na zahřátí. Dík patří
i všem ostatním, kteří se naší akce jakkoliv
zúčastnili. Budeme se opět těšit na příští rok.

Co nás ještě čeká
Jaro už přebralo vládu a my plánujeme,
co vše nás ve školce čeká. Navštívili jsme
knihovnu,vydali jsme se na Medník na kandík psí zub a vynesli jsme Moranu. Ještě
uvítáme nové občánky, pak přijdou velmi oblíbené Velikonoce a s nimi spojené
Hledání velikonočního zajíčka na zahradě
školky, pečení jidášů, barvení vajíček. Dále
fotografování tříd, besídka pro maminky,
výlety a na závěr tradiční Zahradní slavnost.
Možná jsem na něco zapomněla, možná ještě něco vymyslíme, čeká nás toho opravdu
mnoho. Nebojte se, o všech akcích a jejich
termínech se s předstihem dozvíte, jak osobně od nás ve školce, tak i na našem webu:
http://skolkahradistko.cz.
Text za kolektiv MŠ:
KATEŘINA KUBELOVÁ
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{ Z HISTORIE }

O POČÁTCÍCH FOTBALU V PIKOVI

V zimním čísle Zpravodaje jsme vyzvali pamětníky, aby s námi zavzpomínali na počátky
fotbalu v Pikovicích a na Hradištku. Výsledný obrázek je složený ze střípků vyprávění
jednoho z posledních pamětníků této éry – pana Josefa Zděnka a toho, co nám stihli říct
Václav Vrňák a Václav Buriánek, dokud ještě žili.

„V Pikovicích se hrál vždycky dobrý fotbal,“
začínal vždy vyprávění o době svého dospívání můj děda, pikovický řezník Václav Buriánek. Na krátkou éru pikovických fotbalistů byl patřičně hrdý. „Když jsme hráli proti
Hradištku, nešlo o to, jestli vyhrajeme, ale
kolik jim nasázíme.“ Zakladatel fotbalového
klubu na Hradištku Václav Vrňák by mu jistě
oponoval: „Sice jste měli lepší mančaft, ale
žádný funkcionáře. A na to jste dojeli.“ Jak
by vypadala jejich další diskuse, se už dnes
nedozvíme, oba už bohužel nežijí. Složit mozaiku počátku fotbalu v Pikovicích a na Hradištku je tedy o to těžší.

mína. Jednou mě Venca Vrňák a Gusta Henků přemluvili, abych začal hrát za Hradištko
fotbal. Tenkrát bylo hřiště na Rajchardově.

Ale kromě mě tam dorazil už jenom Zdeněk
Bílý, tak jsme se sebrali a šli do Pikovic, kde
už se hrálo. Venca s Gustou byli naštvaní, že
jsme zradili, a slibovali, že až s nimi budeme
hrát, tak nám nakopou. Pamatuju si na ten
první zápas Pikovic proti Hradištku. Vyhráli
jsme 10:0!“

Fotbalové hvězdy
Podle údajů v kronice obce Hradištko byl fotbalový klub v Pikovicích založen už v roce
1924. Nepodal však u fotbalové asociace řádnou přihlášku, a tak hrál zápasy „na černo“.
To však nemění nic na tom, že se v Pikovicích
konala atraktivní podívaná. Na hřišti totiž
hráli nejen místní rodáci, ale hlavně rekreanti
a trampové z osad utvořených podél Sázavy,
kteří v Praze nastupovali za věhlasné kluby.
Mezi ně patřili například bratři Bradáčové
ze Slavie nebo slavný brankář František Plánička.

Pikovický tým v roce 1947. Stojící zleva: J. Mazanec, E. Dvořáček, L. Liška, J. Sysel, J. Lacina.
V. Chadima, S. Dolejší, Z. Bílý; dole zleva: V. Buriánek, Růžička, J. Zděnek

Založení Povltavanu
Oficiálně byl klub SK Pikovice založen až
v roce 1946. Ve stejném roce vznikl na Hradištku fotbalový klub Povltavan. Zakládajícími členy byli Václav Vrňák, Gustav Henke
a František Křepela. Na počátky obou klubů
zavzpomínal i poslední žijící pamětník Josef
Zděnek (nar. v roce 1927). „Pocházím ze Šle-

Při zápase v Pikovicích

Hráči SK Pikovice
Pikovický tým založil Antonín Spálenka,
který obstarával veškerý chod klubu. Jádrem
mužstva byli pikovičtí rodáci Vladimír Chadima, Antonín Spálenka, Václav Buriánek,
Jaroslav Lacina, Jaroslav Mazanec, Emil Dvořáček, Sláva Dolejší a brankář Růžička, dále
pak Josef Zděnek ze Šlemína, Zdeněk Bílý
z Hradištka, Ladislav Liška ze Sázavy a Jan
Sysel z Prahy.

Peripetie s míčem

Pikovický tým v roce 1930. Nahoře zleva: Jar. Lacina, Kletečka, Kudrna, Salač, Trnka; uprostřed:
Selichor, Lang, Zelenka; dole: Mlejnský, Jos. Lacina, Ant. Mlejnský
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Můj děda často vzpomínal na kvalitu „hříště“, které leželo u pikovického mostu v místě,
kde se říká V Nákli. Chodily se sem pást husy
z celých Pikovic, a tak byla tráva řádně pohnojená. „Nejhorší bylo, když jsme míč kopli
do řeky. V létě jsme pro něj skočili raz dva,
ale když bylo chladno, nikomu se do vody
nechtělo.“ Josef Zděnek dodává: „Když u nás

{ Z HISTORIE }

ICÍCH A NA HRADIŠTKU
někdo prohrával, kopnul míč do řeky schválně. Museli jsme pro něj rychle doplavat, jinak
by ho odnesl proud.“

Hráči pražské Sparty
Fotbalová soutěž se v Pikovicích hrála pouhé
dva roky. „V roce 1948 jsem odešel na vojnu,
a když jsem se vrátil, většina kluků už hrála
na Hradištku. Od té doby se v Pikovicích hrály jen přátelské zápasy nebo turnaje,“ vysvětluje Josef Zděnek. V druhé polovině sedmdesátých let se v pikovickém dresu objevovaly
další fotbalové hvězdy, hráči pražské Sparty
Otto Moravec a především Václav Migas, který hrál za reprezentaci na MS 1970 v Mexiku.
Do Pikovic jezdili k mým prarodičům na „letní byt“, a tak zde poté, co ukončili profesionální kariéru, předváděli své fotbalové umění.

Pikovický fotbal obnoven
Na sen svého dědy Antonína Spálenky navázal
až v roce 2009 Martin Cienciala, který za pomoci řady kamarádů obnovil dávno zašlé hři-

Fotbalisti z Pikovic už hrají za Hradištko

ště v Nákli, postavil kabiny a postupně buduje
nový pikovický tým. Klub SK Pikovice hraje
od roku 2011 čtvrtou třídu. „Chodím na každý zápas, dokonce mám i šálu,“ říká s radostí
v hlase fotbalový pamětník Josef Zděnek.

Na Hradištku se od roku 1946 hraje fotbal
nepřetržitě. Nejslavnější éra klubu byla započata v roce 1986, kdy bylo zrekonstruováno původní hřiště a byla postavena krytá
tribuna. Při slavnostním otevření hřiště sehrálo Hradištko přátelský zápas s pražskou
Duklou, která dorazila se všemi svými oporami a reprezentanty. Během nadcházejících
pěti let se A-tým probojoval z okresního
přeboru až do krajského přeboru, kde se
udržel dalších pět sezón. Úspěch vyvrcholil
v sezóně 1990/91, který přinesl postup do
4. kola českého poháru, kde Hradištko vyřadila až pražská Slavia. Zápas, který se konal
na Hradištku, drží dosud rekord v návštěvnosti na místním stadionu.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ

Vladimír Chadima a Miroslav Lacina

Hráči Pikovic v sedmdesátých letech.

Fotbalový klub Povltavan na hřišti na Rajchardově v roce 1949. Zleva: Kutil, Drahoš, nevíme, Burda, Prokeš, Holý, J. Bílý, Vrňák, Z. Bílý,
J. Čížkovský, Heřmánek.
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{ KNIHOVNA, Z PŘÍRODY }

KNIHOVNA SE STĚHUJE
Navrácení majetku premostrátům se dotklo také knihovny. Těší nás, že se při reorganizaci chodu naší obce nedostala knihovna na vedlejší kolej a s kratší přestávkou nutnou
na stěhování bude její provoz pokračovat dál. Od května se budeme setkávat v nově
postavené budově u fotbalového hřiště. Aktuální informace ohledně otevření knihovny
najdete na http://knihovna.hradistko.cz.

na loňské úspěšné čtení knihy od Daisy Mrázkové a budeme si povídat o hrozbách moderních technologií. Sérii setkání zakončíme
v červnu pasováním prvňáčků na čtenáře.

Knihovna na zámku měla své kouzlo a jejího
genia loci jsme se snažily využít i při pořádání akcí pro děti. Setkání se strašidly nebo
s dávnou majitelkou hradištského panství
Kateřinou Slepotickou už nezopakujeme. Ale
přiznám se, že po některých děsivých jevech
se nám stýskat nebude. Za zimních večerů,
když na zámek padla tma a čtenáři se zrovna
nehrnuli, jsme na chodbách a schodištích slyšeli tajemné zvuky, kvílení meluzíny či vrzání
schodů. O pár hororových momentů se nám

Průběžně se staráme o přísun kvalitní četby,
nechybí novinky vydané při Velkém knižním čtvrtku, ani knihy, o které nás žádáte.
Velký ohlas vzbudila i možnost půjčování
deskových her, nově jsme pořídili hry Kufřík
a Dobble. Od 6. května se na vás budeme těšit
v nové knihovně.
Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ

postarali hasiči, to když přišli do knihovny
v plynových maskách nebo vylezli po žebříku
do druhého patra a ze tmy se za oknem vynořila hlava jednoho z vtipálků. Tedy sbohem,
strašidelný zámku!

Knihovna v novém
Musím poděkovat našim zastupitelům, že
v tomto období plném změn a rychlých rozhodnutí se jim podařilo najít pro knihovnu
důstojné místo, které není daleko od centra
obce, což čtenáři jistě ocení. Nový prostor
bude rozdělen na tři místnosti. Největší z nich
bude oddělení pro dospělé, menší bude patřit
dětem a nejmenší místnost bude sloužit jako
počítačová studovna. Snad se v novém prostoru brzy zabydlíme a společně vytvoříme
útulné místo k setkávání a povídání.

Počet návštěvníků roste
Velmi nás potěšila čísla ze statistiky činnosti knihovny, kterou každoročně vyplňujeme
a odesíláme krajské knihovně do Kladna.
Do knihovny si v loňském roce našlo cestu
2 308 návštěvníků (v r. 2012 to bylo 1 588)
a vypůjčilo si 4 267 knih (v r. 2012 to bylo 2 690
knih). Od ledna do června máme v plánu pořádat besedy pro děti ze školy a školky. S dětmi
z mateřské školy jsme si povídali o pohádkách,
šestý a sedmý ročník ze Štěchovic jsme pozvali na besedu o komiksu. Se školáky navážeme

ŠEBŮV DUB V BUŠI

Vydáme se tentokrát (a zřejmě už naposledy – památné stromy v okolí Hradištka už
máme v předešlých příspěvcích popsány) opačným směrem. Obec Buš je od Hradištka
vzdálena asi 7 km jiho-jihozápadním směrem a památný strom roste solitérně nad polní
cestou asi sto metrů jihozápadně od kraje obce.

Obvod jeho kmene je 365 cm, výška 17 metrů a stáří asi 150 let. Jeho koruna je bohatá,
košatá, pravidelná – spíše širší. Je zakreslen
v mapě KČT č. 38 „Hřebeny a Slapská přehrada“ v sektoru B5. Okolí stromu je pečlivě upraveno a je zde informační tabule. Jako památný byl vyhlášen asi před patnácti lety. Šebův
dub nepatří obvodem mezi velikány. Je však
krásný, pravidelný a zejména má genius loci –
kouzlo místa: ostatních třeba tisíc památných
stromů předčí nabízeným výhledem. Od jeho
kmene shlédneme asi 30 km2 půvabné krajiny
v dolní části vodní nádrže Slapy.

Pojmenován po starostovi
Od počátku nese jméno „Šebův“, a to
po dlouholetém starostovi a před tím předsedovi národního výboru, který asi drží rekord
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v šéfování obci. Když se po válce Bohumil
Šeba vrátil z Německa z totálního nasazení,
byl za svaz mládeže nominován do vedení
obce, tam obstál a vydržel asi padesát let. Byl
skromný, přátelský, stále měl nápady ke zvelebování obce, a tak se budovaly rybníčky,
cesty, sítě. Na jeho pohřeb na hřbitově ve Slapech přišlo neuvěřitelně lidí z Buše, Slap,
Přestavlk, Čími, Dobříše i Prahy, myslivci,
rybáři, hasiči, zahrádkáři, chataři (a možná
i někdo z vás?) – tak byl oblíben.
Duby jsou hned po lípách pro svoji dlouhověkost nejčastějším druhem vyhlašovaným
za památné stromy, ten se starostovým jménem má zdravotní stav stále velmi dobrý,
a tak vydrží určitě dalších sto let.
Budeme-li se vracet domů stále ve směru
uvedené polní cesty, dojdeme po jednom

NOVINKY PRO DOSPĚLÉ:
M. Urban: Přišla z moře
P. Hůlová: Macocha
I. Dousková: Medvědí tanec
J. Nesbö: Červenka
R. Galbraith: Volání kukačky

NOVINKY PRO DĚTI
A MLÁDEŽ:
L. Pechová:
Nejkrásnější české písničky
E. Prchalová:
Cest svatým Vít-ahem
M. Lowery:
Jenom ponožky nestačí
P. Čech: Tajemství ostrova
za prkennou ohradou
Zvířátka z korálků
kilometru k dalšímu památnému dubu, kolem kterého jezdíme po silnici ze Štěchovic
do Nového Knína – u bývalé, kdysi oblíbené
a dnes už dlouho opuštěné Nové hospody.
Roste tam vklíněný do zbytku plotu a postrádá půvab dubu Šebova...
Text a foto: EDITA FIKEROVÁ

{ SPOLKY }

JAK SE VEDE HRADIŠTSKÉMU FOTBALU
Kde začít? Asi u toho, co nám teď dělá radost, na druhou stranu je velkým závazkem
a asi jako ve většině podobných obcí i poměrně křehkou skořápkou. Jedná se o práci
s dětmi, která strašně moc závisí na ochotě a hlavně času „trenérů“ nebo přesněji řečeno
lidí, kteří vlastně úplně trenéry nejsou („nemaj tu licenci“), ale rozhodli se věnovat část
svého času druhým.

Z mého pohledu jsou tihle lidé daleko důležitější než ti, kteří sice dobrými trenéry
jsou, ale nemají nebo nechtějí mít čas nebo
chuť. Kdo přišel někdy v úterý nebo pátek
kolem páté hodiny na hřiště, asi se nestačil
divit, byly dny, kdy jsme měli vůbec problém
se na trávník vejít a nebýt zapůjčení dvou
branek z Chuchle, asi bychom se o naše dvě
poprali. Dorostenci dostali čtvrtinu hřiště,
mladší žáci taky, starší přípravka menší čtvrtinu (je jich míň) a drobotina větší čtvrtinu,
protože ta se ještě dělila na větší, co už hrají
soutěž a menší, co si zatím na míč jen zvykají.

Práce s dětmi má smysl
Už minule jsem oceňoval práci Standy Varcaby a Pavly Švábové u těch nejmenších a jsem
moc rád, že si našli další pomocníky, Davida
Hladíka a Filipa Kirchbergera, takže jsme
mohli začít pracovat i s dětmi mladšími 6
let. Je jasné, že někteří dělají fotbal jen proto,
že tady pro děti „moc jiných možností není“
a ne všichni u tohoto sportu vydrží, ale i když
zůstane polovina, bude mít ta práce smysl.
Výsledky v soutěži mladších přípravek nejsou
příliš podstatné, hraje se turnajově a je přesně
vidět, kde tihle kluci začínali s fotbalem dřív,
to ale určitě brzy doženeme. Ti trochu starší
(9 – 10 let) se pod vedením Romana Martinkovského a Tondy Buňaty neustále zlepšují
a tvoří hodně kompaktní ročník, výsledkem
bylo vítězství na halovém turnaji v Říčanech
1. prosince. Společné týmy starších žáků,
mladších žáků a dorostu Hradištka a Štěchovic se minimálně v účastech na trénincích a zápasech osvědčují. Vzhledem k tomu,
že máme snahu zapojit do zápasů co nejvíc
hráčů, nejsou výsledky úplně odpovídající
kvalitě týmů, ale zase ti trochu slabší se díky
častému zapojení do zápasů za poslední rok
hodně zlepšili.

Účast na turnajích
U mladších žáků je problém malého počtu
zápasů v soutěži, proto jsme rádi přijali návrh
pražské Aritmy a odehráli čtyři satelitní turnaje v různých městech středních Čech. Kromě toho jsme hráli na silně obsazeném turnaji PFA v Davli a během listopadu a prosince
odehráli pět přátelských zápasů na umělé
trávě v Černolicích, Jílovém a na Aritmě.
Rádi bychom pro tyto týmy a samozřejmě
i Chuchli na oplátku uspořádali v červnu
turnaj na Hradištku. Velmi dobře funguje
spolupráce mezi dorostem a staršími žáky,
kteří se vzájemně doplňují a kluci ročníků
1999 a 2000 mají možnost trénovat častěji
s oběma týmy. Velká tíha nejen časová, ale

i psychická, leží především na trenérovi dorostu Miloši Šmídovi, ale naštěstí má zdatné
pomocníky, aby mohl více než dvacítku kluků zvládnout. Všem patří velký dík.

Výsledky mužů
Co se týče výsledků A a B mužstva dospělých,
obě mužstva hrají pěkný fotbal a pohybují se
v popředí tabulek svých soutěží, béčko s přehledem vede IV. třídu a nebýt výpadku v jednom zápase, mohlo mít plný počet bodů. Áčko
dosáhlo po podzimu rekordních 30 bodů a je
na 4. místě I.A třídy. Hlavní ale je, že ve většině zápasů jsme předváděli velice hezký fotbal
a padalo i hodně gólů. Rádi bychom v dalším
období rozšiřovali spolupráci s okolními týmy
především u mládeže a rádi bychom přivítali nové trenéry u mužstev dětí. Jak jsem psal
na začátku, je to v dnešní době hodně složité
a může stačit málo, aby se vše zhroutilo.

Další sporty
Ale sport na Hradištku není dnes jen o fotbale, v zimním období je tělocvična vytížená
každé odpoledne a večer, bohužel musíme
občas i někoho z kapacitních důvodů odmítnout. Ale o tom si třeba napíšou jednotliví
trenéři v příštím čísle Zpravodaje, například
rokenrol by si to určitě zasloužil. Na soutěžích v Praze, Jihlavě ani Karlových Varech
nebyl určitě žádný pár z podobně velké, vlastně malé, vesnice.

Další informace můžete sledovat na našem
webu: http://www.hradistko-fotbal.estranky.cz.
LADISLAV VONDRÁŠEK

DĚTSKÝ DEN

– NEDĚLE 1. ČERVNA 2014
Dětský den na fotbalovém hřišti plánujeme na neděli 1. června od 14.00 hodin.
Věříme, že se nebude opakovat loňská
nepřízeň počasí, kvůli které jsme den dětí
museli odložit téměř o měsíc.

SPORTOVNÍ DEN
NA HŘIŠTI – SOBOTA
21. ČERVNA 2014

V rámci hradištské pouti se na fotbalovém
hřišti uskuteční Sportovní den.

PROGRAM:

Turnaj mladších žáků
Přátelské zápasy starší,
mladší a mini přípravky
utkání staré gardy
Slovanu Hradištko
Domlouváme i zápas A+B týmu s ligovými
hráči, především těmi hradištskými, i když
v době přípravy na ligovou sezonu bude záležet na jejich časových možnostech.
Upřesnění přineseme na webových stránkách obce a hradištského fotbalu.

DOMÁCÍ ZÁPASY SLOVAN HRADIŠTKO – JARO 2014
A MUŽSTVO – I. A třída
SO
SO
SO
SO
SO

12. 4. 2014
26. 4. 2014
10. 5. 2014
24. 5. 2014
7. 6. 2014

16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

Slovan „A“ – Týnec nad Sázavou
Slovan „A“ – Černolice
Slovan „A“ – Hostouň
Slovan „A“ – Jílové
Slovan „A“ – Hvozdnice

B MUŽSTVO – IV. třída
NE 13. 4. 2014
NE 11. 5. 2014
NE 25. 5. 2014

16.30
17.00
17.00

Slovan „B“ – Dolní Jirčany „B“
Slovan „B“ – Libeň
Slovan „B“ – Okrouhlo

DOROST – okresní přebor (společné družstvo s TJ Štěchovice)
SO 5. 4. 2014
SO 19. 4. 2014
SO 3. 5. 2014
SO 17. 5. 2014
SO 31. 5. 2014

– hřiště Hradištko
10.15
Slovan – Dolní Břežany
10.15
Slovan – Hostivice
10.15
Slovan – Mníšek
10.15
Slovan – Dobřichovice
10.15
Slovan – Jíloviště

Informace na www.hradistko-fotbal.estranky.cz

{
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{ NAPSALI JSTE NÁM, INZERCE }
Vážená redakce,
v souvislosti s navrácením pozemků
a staveb církvi vyplouvá na povrch skutečnost, že Hradištko, ač místo s dlouhou
a pohnutou historií, zcela pozbývá koncepci veřejných prostranství. Je potřeba se
začít dívat kolem sebe a pokusit se odhalit, co Hradištku chybí. Dají se nalézt
pouze náznaky veřejného prostoru, bohužel nedotažené a nefunkční. Jako příklad za všechny lze uvést sezení u jediné
zachovalé fresky na zámecké zdi – sice
jsou zde pohodlné lavičky, avšak vzrostlé bezcenné keře ji zcela zakrývají, jaký
to má smysl? Je skutečně nutné nejkrásnější rovinnou plochu v obci s výhledem
na barokní zámek obětovat parkování
aut návštěvníků restaurace? Nedalo by
se najít lepší využití barokního špýcharu,
než je zpracování odpadků? Jakou přináší obci přidanou hodnotu průjezdnost
ulic kolem školy kromě bezprostředního
ohrožení školáků? Je rozumné zastavět
zahradu školy stavební buňkou pouze proto, že není čas hledat lepší řešení

rozšíření školy o pár tříd? Jaká je
skutečná funkce rybníčku pod školkou? Slouží veřejnému zájmu, nebo
jen ředí odpadní vody? Nemohl by
zčásti uvolnit místo dětskému hřišti
s pár stromy? Možná by jeho poloviční velikost umožnila méně nákladnou údržbu. Věřím, že nejsem
jediný, koho tyto a podobné otázky
napadají. Obec je živoucí organismus, který se vyvíjí v mezích, které
mu vytvoříme. Pokud neexistuje
vůle stanovit pravidla, která vycházejí ze skutečných potřeb obyvatel,
začne se vyvíjet živelně, bezohledně.
Výsledkem bude obec zdevastovaná
komerčními záměry jednotlivců,
bez tolik potřebného veřejného prostoru, jehož absence vede k postupnému otupění přirozených sociálních vazeb mezi obyvateli, kteří se
budou víc a více uzavírat za čím dál
vyšší ploty svých zahrad.
Rád bych se tomuto problému věnoval intenzivněji, velice rád budu
znát názory a náměty obyvatel
Hradištka na e-mailu: jakub.loucka@seznam.cz.
Do příštího čísla se pokusím dát Vaše cenné názory
dohromady a zpracovat
jednoduchou studii možností, kde a jak je možné
vytvořit prostory, které
mohou plnit funkci, kterou
kdysi zastávala například
náves – potkávání, odpočinek, nádech kultury.
Věřím, že nejsem jediný,
koho tyto a podobné otázky napadají . (atd)
Děkuji.
Srdečně zdraví
Jakub Loučka

ZÁJEZD DO DIVADLA

SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY

„TŘI MUŽI
NA ŠPATNÉ ADRESE“,
a to v pondělí 12. května.

Dále ZAHRADNICKÉ PRÁCE
a KOMPLETNÍ
ZAHRADNICKÝ SERVIS.

Autobus pojede v 17.30 z Pikovic, vstupenky stojí
po kuponové slevě polovinu = 180 Kč
a lze je objednávat u Jany Chadimové na e-mailu

janachad@centrum.cz.
{

ZAHRADNÍKCZ

Srdečně zveme všechny příznivce kultury
do divadla BEZ ZÁBRADLÍ
na představení
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a prodej náhradních dílů.

Servis najdete v Pikovicích v Dlážděné 67.

Info: www.zahradnikcz.cz
e-mail: zahradnikcz@email.cz
Tel.: 723 905 614

TEPELNÁ ČERPADLA



www.4u-therm.cz
Tepelná čerpadla

- vzduch/voda
- země/voda
- voda/voda
Kompletní instalace otopného systému
optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
- podlahové topení
- klasické velkoplošné radiátory
Klimatizace a chlazení
Solární kolektory
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4u-therm s.r.o.
4u-

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Econo AIRFLOW
HiEcono AIRFLOW Power AIRFLOW
4uTherm-180x130mm-2013-01.indd 1

Otevřeli jsme od března!!!
Tiskárenská, U tenisového kurtu,
Hradištko.

facebook: zahradnictví dobeška
- velký výběr semen zeleniny i květin
- cibuloviny
- bylinky, sadba zeleniny, květin
- sadba jahod
- hnojiva, chemie
- dárkové kytice, svatební servis
- sezonní dekorace (jarní, velikonoční, podzimní,
dušičková vazba, smuteční, adventní, vánoční)
- substráty, netkaná textilie
- stínící sítě na ploty
- květináče, zahradnické potřeby
- trvalky, okrasné rostliny, ovocné stromky,
skalničky, růže

Sortiment stále doplňujeme!!!
Po:
13.00-17.00
Út: 8.30-12.00 13.00-17.00
St: 8.30-12.00 13.00-17.00
Čt:
11.00-17.00
Pá: 8.30-12.00 13.00-17.00
So: 8.00-13.00
Ne: 9.00-12.00 (pouze duben, květen)

gsm: +420 603 411 742
e-mail: info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ
21.01.13 12:46

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI

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

