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Jedním z adventních koncertů bylo vystoupení harfistky
V. Vaňkové a fagotisty T. Cibulky a jejich přátel, kteří v sobotu
13. prosince vánočně naladili místní publikum.

V úterý 16. prosince se zastupitelé sešli s ministrem zemědělství
M. Jurečkou a zástupci Pozemkového fondu, aby jednali o možné pomoci státu ve věci majetko-právního vyrovnání s KKP.

Ve dnech 4. a 5. února proběhl ve škole zápis do prvních tříd,
který se nesl v duchu vesmíru a mimozemských civilizací. Dorazilo 38 předškoláků. Více o dění ve škole na str. 16.

V sobotu 7. února vyrazil z areálu mateřské školy masopustní
průvod v čele s kapelou a veselým chůdařem, který uspořádala
MŠ společně s hasiči. Více na str. 16.

Na hasičské zábavě v sobotu 14. února vystoupila se svou první
choreografií nově utvořená dámská taneční skupina z Hradištka nazvaná „Nech-těla odpočívat“.

V sobotu 28. února se knihovna zaplnila návštěvníky, kteří si
přišli poslechnout přednášku V. Matouška o historii rekreačního
letoviska Hradištko. Více o dění v knihovně na str. 17.

V pátek 20. března bylo možné v dopoledních hodinách pozorovat částečné zatmění Slunce. Jeho průběh takto zachytil
a snímek nám poslal do redakce jeden z našich spoluobčanů.

V úterý 24. března poklepal ministr kultury Daniel Herman
na základní kámen nového depozitáře Národního filmového
archivu na Brunšově. Více o stavbě na str. 12 a 13.

{ EDITORIAL }

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

Zastupitelstvo jednalo 17. prosince 2014
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

Rozpočtovou změnu č. 05/2014.
Pověření starosty obce k uskutečnění a potvrzení
poslední rozpočtové změny č. 06/2014 s důrazem
na skutečné plnění rozpočtu obce Hradištko.
 Rozpočet obce Hradištko na rok 2015. Příjmy jsou
rozpočtovány ve výši 27 040 000,00 Kč a výdaje
ve výši 23 868 000,00 Kč. Rozpočet obce Hradištko je sestaven jako přebytkový. Přebytek je určený
na uhrazení splátek účelových investičních úvěrů.
 Finanční podporu spolků a organizací z rozpočtu obce Hradištko na rok 2015 v celkové výši
295 000,00 Kč.
 Vypracování a podání žádosti v rámci výzvy MF
ČR na akci „Přístavba ZŠ Hradištko – pavilon pro
II. stupeň“.
 Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele vodovodních přípojek v rámci realizace projektu „Hradištko – Pikovice, vodovodní přípojky II. etapa“.
Provedením výběrového řízení bude pověřena



Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

příchod jara ohlašují
nejen křehké květy
sněženek, ale i první
letošní číslo Zpravodaje.
Při jeho přípravě jsem
měla pocit, že se všichni,
kdo do něj přispívají,
probudili ze zimního
spánku. Materiálu by
tentokrát bylo na dvě čísla,
inzeráty přicházely jeden
za druhým a i plakáty
na kulturní a společenské
akce napovídají, že se bude
na co těšit. Nejvíce aktivit
připravilo sdružení Mezi
řekami, společně s o.p.s.
Posázaví, a to v rámci
festivalu Posázaví Jana
Morávka. Je velmi záslužné
připomenout si tohoto
regionálního spisovatele,
kdysi tolik oblíbeného.
Mohu potvrdit, že jeho
dílo nám stále má co říci,
nechala jsem se strhnout
letošní „morávkománií“
a během dlouhých zimních
večerů přečetla několik jeho
knih.
V tématu čísla se věnujeme
nejnáročnější investiční
akci v historii naší obce –
kanalizaci v Pikovicích.
Možná pro někoho nepříliš
záživné, přesto si myslíme,
že by každý z nás měl
mít možnost seznámit se
systémem čištění odpadních
vod či způsobu stanovení
výše stočného. Věříme,
že bude kanalizace všem
pikovickým občanům
dobře sloužit a přispěje
ke zlepšení životního
prostředí v naší obci.
LUCIE HAŠKOVÁ

společnost ANALYZ INVEST, s.r.o., zastoupená
JUDr. Petrem Sršněm.
 Ustanovení komise pro jednání s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově při řešení majetkoprávních vztahů ve složení Antonín Merta, Miloš
Neužil, Tomáš Pipota a Ing. Petr Vlk a pověření této
komise k vykonávání nezbytných spojených úkonů.
 Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. stavby IV-12-6013667
na pozemcích parc.č. 843, 528/1, 547/1 (PK 547/1)
v obci Hradištko, části Pikovice. Společností ČEZ
Distribuce, a.s. byla předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouva o právu provést stavbu.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně – předpokládaný rozsah činí 160 m délkových à 60 Kč/bm, což
činí částku 9 600 Kč bez DPH. Jedná se o uzavření
smlouvy budoucí pro stavbu ČEZ v rámci posílení
distribuční soustavy NN v části obce Pikovice, ul.
Dlážděná a ul. Pod Habernou.


Dokončení na str. 2

Zajímaly by nás všechny vzpomínky
ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO? vod.
spojené s hotelem Mašek. Jak se cítil host,

V souvislosti s tématem nového Zpravodaje nemůžeme nevzpomenout, co stávalo ve třicátých letech minulého století na místě čistírny odpadních

který sem přijel na rekreaci? Jaký personál
se o něj staral a jakých služeb mohl využít?
Jak vzpomínáte na osudnou dřenici z roku
1940, která ukončila slávu „titaniku“ mezi
pikovickými hotely? Napište nám na
Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500,
na e-mail redakce@hradistko.cz
nebo volejte na tel. 731 658 505.
O tom, co se nám podařilo vypátrat o brunšovské zvoničce, se dočtete
na str. 18. Všem, kteří se
s námi podělili o své vzpomínky, mnohokrát děkujeme.
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ZASTUPITELSTVO JEDNALO 17. PROSINCE 2014










covat s pořizovatelem (§ 6 odst. 5 písm. f
stavebního zákona) při pořizování změny
č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Hradištko, a současně ho pověřuje, aby uplatnil u zpracovatele požadavek na prověření
ploch v záplavovém území, zda nedošlo
ke změnám v těchto plochách.

Dokončení ze str. 1



Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6011582
na pozemcích parc.č. 389/1, 389/48. 850
v obci Hradištko, části Hradištko. Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla předložena
Smlouva o zřízení věcného břemene. Věcné
břemeno se zřizuje úplatně – jednorázová
odměna za zřízení věcného břemene se
sjednává ve výši 5 160 Kč včetně DPH. Jedná se o napojení č.p. 497, ul. K Sekance, část
obce Hradištko.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. stavby IV-12-6011594
na pozemku parc.č. 351/89 v obci Hradištko, části Hradištko. Společností ČEZ
Distribuce, a.s. byla předložena Smlouva
o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno se sjednává úplatně ve výši 1 080 Kč bez
DPH. Jedná se o napojení pozemku parc.
č. 368/68, ul. Velká Podkova, část obce Hradištko.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. stavby IV-12-6016271 na
pozemku parc.č. 205/37 v obci Hradištko,
části Hradištko. Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla předložena Smlouva o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu. Věcné břemeno se
zřizuje úplatně – jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
1 000 Kč bez DPH. Jedná se o napojení pozemku parc.č. 205/51 ul. Příčná, část obce
Brunšov.









Cenu vodného na rok 2015 ve výši 44 Kč/
m3 včetně DPH.
Pověřeného člena zastupitelstva obce pana
Tomáše Hoznourka, který bude spolupra-

Pořízení územní studie na pozemky parc. č.
71/1, 71/2, 71/5, 71/11, 71/13, 71/21, 71/22
k.ú. Hradištko pod Medníkem a podmiňuje
jej úplnou náhradou ze strany navrhovatele
podle ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu a schvaluje paní Pavlu Bechyňovou
jako osobu oprávněnou pro výkon územně
plánovací činnosti podle § 6 odst. 6 stavebního zákona, která tímto zajistí Obecnímu
úřadu Hradištko splnění kvalifikačních požadavků – pořízení územní studie ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 stavebního zákona.

místostarosta obce Tomáš Pipota a Ing. Ladislav Vondrášek.


Zvýšení poplatků za nevrácené knihy do
knihovny pro čtenáře ve výši 5, 10 a 50 Kč za
zaslanou upomínku a 100 Kč pro čtenáře,
kteří knihy dlouhodobě nevracejí.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:




Informaci starosty obce pana Antonína Merty o kontrole zápisu a usnesení č. 13/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze
dne 6. 10. 2014.
Zřízení komisí starostou obce Hradištko
jako iniciativních a poradních orgánů:
– komise pro rozvoj obce, předseda
Ing. Ladislav Vondrášek
– komise stavební,
předseda Tomáš Hoznourek
– komise základní technické vybavenosti
sítí – v obci, předseda Miloš Neužil

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

– komise sociální a zdravotní,
předsedkyně Ivana Nožičková
– komise kulturní a školská,
předsedkyně Lucie Hašková

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci
akce „Hradištko-Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“, uzavřenou dne 10. 3. 2014
mezi obcí Hradištko a zhotovitelem společností Zepris s.r.o., a pověření starosty obce
podpisem tohoto dodatku.

Zastupitelstvo obce
volí:
– člena finančního výboru pana
Ing. Václava Buriánka, nar. 5. 9. 1978
– členku finančního výboru
Ing. Irenu Zemanovou nar. 30. 7. 1986

Rámcovou partnerskou smlouvu o členství
v místní akční skupině s Posázavím o.p.s.
s ročním příspěvkem ze strany obce ve výši
5 808 Kč včetně DPH a pověření místostarosty obce k jejímu podpisu. Kontaktními
osobami za obec Hradištko jsou schváleni

– členku kontrolního výboru
Mgr. Helenu Peterkovou, nar. 16. 6. 1952
– člena kontrolního výboru
Mgr. Romana Šafránka, nar. 26. 12. 1974

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 11. BŘEZNA 2015
a pozemku pod stavbou z důvodu dalšího
prodeje se obě strany dohodly na prodeji
stavby obci.

Zastupitelstvo obce
schvaluje:





Rozpočtovou změnu č. 01/2015. Rozpočtované příjmy obce se navyšují o 14 730 tisíc
Kč na celkových 41 770 tisíc Kč, rozpočtované výdaje obce se navyšují o 14 308 tisíc
Kč na celkových 38 176 tisíc Kč.
Výkup a uzavření smlouvy kupní, jejímž
předmětem je nemovitá věc objekt č.evid.
593, umístěný na parc.č.st. 893 v k.ú. Hradištko pod Medníkem. Uvedený objekt
není součástí parc.č. st. 893. Jedná se o rekreační objekt, situovaný v části obce Hradištko, ul. K Sekance, na parc.č.st. 893, která, stejně jako pozemek parc.č. 465/8, k.ú.
Hradištko pod Medníkem užívaný jako
zahrada k objektu, je ve vlastnictví obce
Hradištko. Z důvodu sjednocení stavby

{

2

}





Záměr prodeje pozemku parc.č. 168/9, lesní
pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 371 m2 ve vlastnictví obce. Jedná se
o pozemek v části obce Hradištko, lokalita
U Lídy, který přiléhá k pozemkům s rekreačními objekty. Pozemek je těžce přístupný
a neplní funkci lesa. Následným rozdělením
pozemku a odprodejem vlastníkům jednotlivých sousedních nemovitostí, dojde
ke zvětšení plochy zahrad.
Záměr prodeje pozemku uzavření směnné
smlouvy s doplatkem pozemku parc.č.465/75
o výměře 4 m2 ostatní plocha, k.ú. Hradištko
pod Medníkem dle geometrického plánu č.
2548-8/2013, ověřeného Katastrálním úřa-

dem pro Středočeský kraj dne 19. 11. 2013
pod č.j. 2569/13. Jedná se o část komunikace
o výměře 4 m2, která je historicky užívána
jako součást oploceného celku k rekreačnímu objektu v lokalitě Sekanka.





Záměr prodeje části pozemku parc.č. 854
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 116 m2 v obci Hradištko. Jedná se
o část pozemku v části obce Hradištko, který je zaplocen a užíván jako součást zahrady
k nemovitosti č. evid. 1647. Odprodejem
bude uveden do souladu právní a skutečný
stav. Stávající komunikace zůstane zachována. Oproti zveřejněnému záměru je upřesněna výměra dle orientačního zaměření
na 116 m2, zveřejněno bylo 140 m2.
Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č.
831/4 ostatní plocha, ostatní komunikace

{ Z JEDNÁNÍ ZO }
o výměře 84 m2 odděleného z pozemku p.č.
831/1. Jedná se o část pozemku v části obce
Hradištko, ul. V Chaloupkách.










Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. stavby IV-12-6011652
na pozemku parc.č. 833 v obci Hradištko,
části Hradištko. Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla předložena Smlouva o zřízení
věcného břemene – služebnosti – zřízení,
umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy. Věcné břemeno se zřizuje úplatně – jednorázová odměna za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1 000 Kč
+ DPH.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6014770
na pozemku parc.č. 408/46 v obci Hradištko, části Hradištko. Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – zřízení,
umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy. Věcné břemeno se zřizuje úplatně
– jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene se sjednává ve výši 653 Kč včetně
DPH.
Záměr uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
č. stavby IV-126017650 na pozemku parc.č.
492/19 v obci Hradištko, části Hradištko.
Společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou na základě plné moci Ing. Jiřím Hájkem, byla předložena Smlouva o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu dle ustanovení § 1785 a § 1257 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
k provedení ustanovení § 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) a podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
Věcné břemeno se zřizuje úplatně – předpokládaný rozsah činí 5 m délkových, což činí
částku 1 210 Kč včetně DPH.
Bezúplatný převod pozemků p. č. 870/7
o výměře 869 m2 a parc. č. 870/8 o výměře
1 772 m2, vzniklých dělením pozemku parc.
č. 870/1, k.ú.Hradištko pod Medníkem,
zapsaného v katastru nemovitostí pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha –
západ na základě GP č. 2306-34/2010 a GP
č. 2290-27/2010. Pozemky budou bezplatně
převedeny z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví obce Hradištko.
Zařazení vybraných pozemních komunikací na území obce Hradištko do kategorie
místní komunikace v souladu s provedeným pasportem komunikací.





















Výsledky výzvy na prodej nemovitého majetku a Protokol o otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek k pozemku
parc.č. 502/125 jiná plocha, ostatní plocha
o výměře 451 m2.

pouštění odpadních vod bez měření v souladu s ustanovením § 19 odst.5 zákona č.
274/2001 Sb., a § 30 vyhlášky MZ ČR č.
428/2001 Sb., v platném znění takto:
– pro osoby s trvalým pobytem 35 m3/rok/
osoba

Znění Zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu
na realizaci stavby s názvem „Komunikace
v ulici V Zahrádkách na pozemku parc.č.
502/168“ v k.ú Hradištko pod Medníkem,
obec Hradištko.

– pro objekty určené k individuální rekreaci
minimálně 35 m3/rok/objekt
– u restauračních zařízení, penzionů, ubytovacích zařízení či jiných podnikatelských provozoven bude množství odváděných odpadních vod počítáno jako
součet spotřeby vody z veřejného vodovodu a z vlastního zdroje, vlastní zdroj je
vlastník objektu povinen vybavit na své
náklady vodoměrem a udržovat jej v provozu dle zákona č. 274/2001 Sb.

Podání žaloby na obnovu řízení dle ustanovení §228 odst. 1 písm. b) o.s.ř. vůči Královské kanonii premonstrátů na Strahově,
IČO: 00415090.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace na projektové práce
na akci „Stavba objektu budovy Základní
školy pro II. stupeň ZŠ Hradištko“ podle §
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se společností RYBÁŘ stavební s.r.o.
Paní Pavlu Bechyňovou a Ing. Petra Laubeho, jako osoby oprávněné pro výkon
územně plánovací činnosti, pro zpracování
a pořízení územní studie lokality „Havířka
– OC9“.





Podání Žádosti o dotaci o podporu z OPŽP
Prioritní osa č. 4, Oblast podpory č. 4.1
Zkvalitnění nakládání s odpady, celkové
náklady projektu „Svoz BRO v obci Hradištko“ ve výši 4 084 960 Kč, vlastní podíl
žadatele ve výši 10 %.
Smlouvu o dílo č. 18/15 uzavřenou mezi
obcí Hradištko a společností ISES s.r.o.
na zpracování a podání žádosti o podporu
z OPŽP, organizace zadávacího řízení a následnou administraci projektu „Svoz BRO
v obci Hradištko“ a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.





Kanalizační řád Hradištko-Pikovice, Kanalizace pro veřejnou potřebu.
Smlouvu o odvádění a čištění vypouštěných odpadních vod včetně Všeobecných
podmínek odvádění odpadních vod mezi
odběrateli a obcí Hradištko, která je provozovatelem veřejné kanalizace a pověřuje
starostu obce podpisem jednotlivých smluv
s odběrateli.





Kalkulaci stočného kanalizačního řádu Hradištko, Pikovice na rok 2015 a cenu stočného ve výši 40,00 Kč včetně DPH.
Množství vypouštěných odpadních vod
kanalizačního řádu Hradištko, Pikovice,
které je stanoveno výpočtem množství vy-

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na krytí povodňových
škod z června 2013 mezi poskytovatelem
Středočeským krajem a obcí Hradištko
jako příjemcem, zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy a současně schvaluje příjem dotace. Finanční objem uzavírané smlouvy činí částku ve výši
597 071 Kč.
Obecně závaznou vyhlášku obce Hradištko
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních a ostatních
odpadů.
Souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Posázaví na období 2014–2020
na svém správním území.
Podání Žádosti o dotaci u Středočeského
kraje na nový nábytek pro knihovnu.

II. Zastupitelstvo
bere na vědomí:




Stanovení výše poplatku za připojení k veřejné vodovodní síti v obci Hradištko, části
Pikovice, v rámci stavby vodovod Pikovice
II. etapa na výši 30 000 Kč včetně DPH. Tato
uvedená částka bude v platnosti až do doby
vydání kolaudačního souhlasu. V případě
dalších následných připojení je poplatek
stanoven částkou ve výši obvyklé 40 000 Kč
včetně DPH.

Informaci starosty obce pana Antonína Merty o kontrole zápisu a usnesení č. 16/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 17.
prosince 2014.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradištko za rok 2014 ze strany
Středočeského kraje s konstatováním, že
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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{ AKTUÁLNĚ }

SLOVO STAROSTY
Musím říct, že současné tempo života a jeho přeměny jsou úžasné. Samozřejmě záleží
na tom, jak to kdo chápe a jak toho dokáže v praxi využít, jestli ku prospěchu sobě nebo
též těch ostatních. Mám na mysli nově zvolené členy obecního zastupitelstva. Na hodnocení je ještě příliš brzy, budeme vidět tak v polovině roku, co nám přinesou nové změny.

Budu se raději věnovat pokračujícím úkolům z minulého volebního období. V současné době vrcholí dokončování největší
akce všech dob, která se v obci řešila – kanalizace Pikovice. Musím říct, že tak, jak bylo
plánováno, bylo splněno. Stavební část byla
ukončena v polovině prosince loňského roku.
Termín byl skutečně tvrdý, ale výtečnou organizací práce a pracovní morálkou všech
zúčastněných se podařilo to, v co málokdo
doufal. Toho si velice vážím.

Zkušební provoz kanalizace

Následně se připravovaly záležitosti uvedení do provozu, údržby a další. Minulý týden
proběhla též kontrola pracovníka Státního
fondu životního prostředí, který celou akci
s naším obecním úřadem řešil. Rovněž celá
akce z hlediska poskytnutí finanční dotace
je dořešena. Zdá se, že je vyřešena též údržba celého zařízení a její provoz. V současné době probíhá připojování jednotlivých
objektů do celé kanalizační sítě a je zahájen zkušební provoz. Musím též přiznat, že
z hlediska provozu nemáme zatím žádné
zkušenosti, a tak se musíme učit, jak některé problémy budeme řešit. Ale věřím, že to
zvládneme, přesto prosím občany o trochu
trpělivosti. Všechno ukáže čas a společné
úsilí, aby vše běželo ke spokojenosti jak vedení obce, tak vás, občanů.
Dále dokončujeme projektovou dokumentaci hořejší části Hradištka k územnímu rozhodnutí, která bude připojená do Pikovic.
Jednání s občany bude uskutečněno nejpozději do 15. května letošního roku, abychom je
seznámili s podmínkami celé akce.

Výstavba vodovodu a přípojek
Jedním z dalších důležitých problémů základní technické vybavenosti obce je dořešení vodovodní sítě. Získali jsme dotaci
z Odboru životního prostředí Krajského
úřadu na vodovod Pikovice – II. etapa ve výši
8 milionů Kč. I tato stavba je již před dokončením. Zbývají dokončit pouze vodovodní
přípojky, kterých je přibližně 90. Následně
bude potřeba zabývat se akcí propojením
Brunšov – Šlemín. Projekt je připraven, ale
nejsou dořešeny majetko-právní vztahy. Průběžně probíhá rozšiřování vodovodní sítě
podle žádostí občanů o přípojky.

Místní komunikace

Dalším velmi důležitým problémem je řešení
a údržba místních komunikací. Rozsah našich místních komunikací je obrovský a náklady na rekonstrukce a opravy velké. I zde si
chceme podat žádost o dotaci do akce From.
Pokud ji dostaneme, pokryje nám i tak pou-

{

4

}

ze malou část. Bohužel nemůžeme finančně
pokrýt všechno, náš rozpočet a příjmy nejsou
tak velké, aby se udělalo všechno najednou.
Musíme řešit jen ty opravy, které jsou nezbytné. Chtěl bych poprosit občany o pochopení,
ale také je požádat, aby rychlost jízdy přizpůsobili stavu našich vozovek.

Veřejné osvětlení
Rozšíření veřejného osvětlení probíhá podle
finančních možností obce. Zde je vše ještě
složitější, protože vše se musí projekčně připravit, vyřešit situaci se společností ČEZ ES,
s. r. o. a zajistit stavební povolení.

Odpadové hospodářství

Jednou z dalších velmi důležitých věcí je
likvidace odpadu. V tomto směru máme
vybudovaný sběrný dvůr na Brunšově, který se velmi osvědčil. V současné době je již
připravené sběrné místo v Pikovicích vedle
čističky a přesné informace o jeho provozu
najdete v článku od M. Vály. I v této oblasti
máme podanou žádost o dotaci na Ministerstvu životního prostředí o dovybavení sběrného dvora další mechanizací související
s likvidací bioodpadu, kterou se obec musí
také zabývat. Občané mohou využít možnost
ukládat bioodpad v oblasti u sběrného dvora
v době jeho provozu. Jeho likvidaci zajišťuje
na základě smlouvy s obcí p. Dlouhý. Velkým
problémem je rozlehlost celé obce a to, že se
popeláři do některých míst vůbec nedostanou. Důvodem jsou úzké komunikace, které
vznikly při řešení rozvoje rekreační oblasti
v době minulé a tento problém je neřešitelný.

Chodník na Brunšově

Velmi choulostivým problémem je řešení
chodníku na Brunšově s napojením na stávající část. Průběžně se řeší projekt, majetko-právní vztahy a stavební povolení, příprava
staveniště a možnost žádosti o dotaci, a to
ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje.

Získání dotace na školu

Jedním z posledních a nejožehavějších projektů v obci je řešení stavby nové budovy základní školy pro druhý stupeň. V současné
době je to náš úkol číslo jedna. V tuto chvíli
už mohu občany potěšit tím, že se mi podařilo získat dotaci na výstavbu budovy z Ministerstva financí ve výši 20 milionů Kč pro roky
2015 a 2016. Máme v rukou rovněž stavební
povolení, a tak se v současné době řeší vyhlášení výběrového řízení na celou stavbu a další
souvislosti. Víme, že stavba do zahájení školního roku 2015/2016 dokončena nebude, ale
celý problém plánujeme vyřešit náhradním

dočasným způsobem výuky na co nejkratší
možnou dobu tak, aby rodiče a hlavně děti
byli spokojení.

Projekt na přístavbu MŠ

Z důvodů stále trvajícího nárůstu počtu
žádostí o umístění dětí v mateřské škole
chceme podat žádost o dotaci do akce From
na přístavbu jedné třídy. Projekt na přístavbu je již delší dobu připraven. Bude záležet
na tom, jak se nám podaří vyřešit vlastnictví
pozemku a finanční krytí celé akce.

Přístavba depozitáře NFA

Na Brunšově byla 24. března slavnostně zahájena dostavba Národního filmového archivu
za účasti ministra kultury Daniela Hermana,
ředitele NFA Michala Breganta, vedení firmy Hochtief CZ a dalších hostů. Tato stavba
konečně po dlouhých letech jednání dostala
zelenou a má význam nejen pro naši obec,
ale pro celý národ.

Spor s KKP a nový prostor pro svatby

V souvislosti s majetko-právním sporem
s Královskou kanonií premonstrátů podala
obec Hradištko žádost na obnovu řízení, a to
z důvodu získání nových podkladů. Z důvodu probíhajících soudních sporů obec už
nevyužívá obřadní síň na zámku pro konání
svateb. Za tímto účelem je možné využít sál
Českomoravského svazu chovatelů. S vedením ČMCHS připravujeme projekt na rekonstrukci tohoto sálu, aby se z něj stalo důstojné
prostředí pro konání významných společenských akcí. Jednání proběhnou v polovině
dubna, kdy bude určen přibližný termín rekonstrukce.
Doufám, že jsem tímto příspěvkem shrnul
všechny hlavní investiční akce naší obce, aby
si občané udělali přestavu o tom, co se staví
a mění. Pokud naše občany tíží jakékoli problémy, které bychom mohli vyřešit, navštivte
nás na obecním úřadě. S vámi se všemi se
také rád setkám při nejbližší možné příležitosti, a to 8. května při oslavách 70. výročí
osvobození u Památníku obětem 2. světové
války, kam jste všichni srdečně zváni.
Text: ANTONÍN MERTA, starosta obce

{ ROZPOČET }

Rozpočet obce Hradištko
na rok 2015
PŘÍJMY

Doprava
z toho:

Daňové příjmy, poplatky a dotace
z toho:
daně z příjmu, DPH
poplatky odnětí pozemku
místní poplatek za odpad
poplatek ze psů
poplatek vstupné, veř. prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
výherní hrací automaty, loterie
správní poplatky
daň z nemovitostí
dotace
Nedaňové příjmy
z toho:
vodné
vodovodní přípojky
kanalizační přípojky, stočné
vratka popl. za odebranou vodu
pronájem byt. a nebyt. hospodářství
prodej a pronájem pozemků
ekokom, odpady podnik., železo
nahodilé příjmy (inert, knihovna, dary)
příjmy z úroků, podíly na zisku, akcie

23 002
16 000
50
2 550
50
20
20
140
60
3 600
512
4 038
2 600
120
180
80
208
150
550
50
100

CELKEM PŘÍJMY

27 040

ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE

3 172

SPLÁTKY ÚVĚRU
ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE - SPLÁTKA ÚVĚRU

3 172
0

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2015
Každý rok při komentáři rozpočtu naší obce nazývám rozpočet
daného roku dle hlavní investiční akce, která má proběhnout.
V průběhu přípravy tohoto Zpravodaje jsem komentář k rozpočtu 2015 měnil, naštěstí mohu napsat, rozpočet roku 2015
bude rozpočtem přístavby druhého stupně naší základní školy!

Uspěli jsme se žádostí o dotaci u Ministerstva financí. Nic jednoduchého obec a zastupitelstvo nečeká. Nejenom samotná příprava stavby, její provedení a dofinancování, ale vzhledem k času, který zbývá
do začátku školního roku 2015/2016, je jasné, že hledáme nejlepší
dočasné řešení pro další dvě třídy, které bude nutné 1. září otevřít.

Výkup pozemku na hřbitov
Vzhledem k zásadě opatrnosti, kterou se při sestavování rozpočtu
v listopadu před běžným rokem musíme řídit, nerozpočtujeme
dotace – příjmy, které nemáme potvrzené, a tudíž ani výdaje. Proto dotaci na přístavbu ZŠ v přehledu příjmů a výdajů nenajdete.
V rozpočtu můžete nalézt mimo běžných provozních a povinných výdajů, které tvoří značnou část rozpočtu, položku výkup
pozemku. Tato část výdajů se vztahuje na vybudování plánovaného hřbitova, na poslední věci člověka je také potřeba pamatovat.

Technické služby obce

V roce 2015 obec rozšiřuje svoji hospodářskou činnost o odvádění
a čištění vypouštěných odpadních vod (kanalizace v Pikovicích).
De facto nám společně s vodním hospodářstvím a sběrným dvorem vznikají technické služby Hradištko. Záměrem zastupitelů je
ponechat hospodářskou činnost v rámci právnické osoby Obce
Hradištko, zřízení společnosti s ručením omezením a vyčleněním
těchto aktivit není v plánu.

Položky k zamyšlení

Osobně mi stále vadí rozevřené nůžky mezi příjmy a výdaji na odpadovém hospodářství. Bez sběrného dvora by výdaje rostly geometrickou řadou. Je to věc k zamyšlení. Další osobní poznámka,

VÝDAJE

oprava silnic
investice
dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
z toho:
vodné PSV
vodovodní přípojky, investice
elektrická energie
poplatek Česká inspekce ŽP
opravy, údržby a služby
Kanalizace
Školství
z toho: příspěvek MŠ
příspěvek ZŠ
MŠ investice, projekty, služby a opravy
ZŠ investice, projekty, služby a opravy
Knihovna
Kultura
Zpravodaj
Tělovýchova - tělocvična
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
z toho: výkup pozemků
projekty (investice a související sl.) a opravy
platby daní a poplatků
ostatní
příspěvky organizacím
Ochrana ovzduší
Sběr o odvoz komun. odpadů, sběrný dvůr
z toho: svoz odpadů
mzdy
materiál, opravy, údržba, investice
Rezerva pro krizové situace
Údržba obce
z toho: mzdy
materiál, opravy a údržba
Zásahová jednotka SDH
z toho: na činnost Hradištko
na činnost Pikovice
Odměny zastupitelstva, volby
Činnost veřejné správy
z toho: mzdy a dohody
DHIM, materiál a opravy
elektrická energie
poštovné, telekomunikace
bankovní poplatky, pojištění
cestovné, školení, příspěvky zam.
pohoštění
neinvestiční příspěvky (sociální)
nájemné
ost. služby (právník, geodeti, web)
Placené úroky
CELKEM VÝDAJE

846
500
100
246
2 900
500
520
500
150
1 230
300
3 000
850
800
50
1 300
234
120
100
180
228
1 200
150
1 815
1 200
100
80
140
295
50
4 690
3 600
890
200
100
1 310
1 010
300
339
294
45
1 260
4 622
2 410
320
10
200
100
150
100
50
482
800
424
23 868

bez navýšení daně z nemovitostí nevidím pro naši obec další pravidelné
příjmy, které by umožňovaly další možnosti obce platit úvěry a jednorázové spoluúčasti na dotacích.
Velkou a naprosto zásadní otázkou pro další rozvoj naší obce je vývoj
sporu s Královskou kanonií premonstrátů. Zastupitelstvo bude reagovat dle aktuálního vývoje, tak jako na další skutečnosti a na záležitosti
v našem evropském dotačním světě.
Text: TOMÁŠ PIPOTA, místostarosta
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LIKVIDACE ODPADŮ A PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
V souladu s platným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a nově navazující vyhlášky č.
321/2014 Sb., která stanovuje podrobnosti k oddělenému soustřeďování jednotlivých
složek komunálního odpadu, byla na veřejném zasedání obce dne 11. března 2015 přijata nová Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a ostatních odpadů.

Tato vyhláška navazuje na již předchozí vyhlášky a zavedený systém likvidace odpadů
v katastru naší obce, nově je zdůrazňována
v souladu s vyhláškou č. 321/2014 povinnost
obcí a měst při likvidaci bioodpadů. V tomto
směru bychom vás chtěli seznámit s některými novými skutečnostmi, které budou v platnosti do dalších období.

Provoz sběrného dvora
na Brunšově
Celoroční doba otevření sběrného dvora se
stanovuje na úterý, čtvrtek, sobotu a neděli
v době od 9.00 do 17.30 hodin s platností
od 14. dubna 2015. Sběr jednotlivých složek
komunálního odpadu zůstává stejný, nově
přibývá i sběr biologického odpadu. Jedná
se o sběr odpadů ze zahrad (posekaná tráva,
pěstitelské odpady, seno, listí, křoviny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování
dřeva). Sběr tohoto druhu biologického odpadu je prováděn na pozemku naproti sběrnému dvoru. Dále se jedná o kuchyňské odpady rostlinného původu (tuky, oleje apod.)
do uzavřených pet lahví, které lze ukládat
do určeného kontejneru ve sběrném dvoře.

Sběrné místo
v Pikovicích
Toto sběrné místo je umístěno vedle nově
zbudované ČOV a bude sloužit především
pro místní obyvatele a majitele rekreačních
nemovitostí v této části obce pro sběr směsného komunálního odpadu. Doba otevření
v měsících duben a květen: středa s otevírací
dobou 9.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin, v měsících červen až září: středa a sobota
s otevírací dobou 9.00 – 12.00 hodin a 13.00
– 17.00 hodin, zbývající měsíce středa 9.00 –
12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin.
Tříděné složky komunálního odpadu (plast,
sklo, papír) lze odkládat do určených mobilních kontejnerů v různých částech Pikovic.
I nadále platí, že obyvatelé obce a majitelé
rekreačních objektů v katastru obce vlastnící rozlišující kartičky červené a modré
barvy, jsou oprávněni ke vstupu do sběrného dvora a uložení vyprodukovaného směsného komunálního odpadu i jeho jednotlivých tříděných složek a elektroodpadu v souladu s přijatým provozním řádem sběrného dvora a pokyny pracovníků sběrného
dvora.

V průběhu letošního roku se připravují další opatření ke zkvalitnění provozu sběrného
dvora i celkového sběru komunálních odpadů v naší obci v rámci projektu „Navýšení kapacity sběrného dvora“, které budou spočívat
v dodání dalších velkokapacitních mobilních
kontejnerů, ekoskladu, vysokozdvižného vozíku, rudlů a zabezpečovacího kamerového
systému, vše z prostředků Státního fondu
životního prostředí.
Text: MILAN VÁLA

VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ
– INFORMACE

Na schůzi komise pro rozvoj obce a stavební komise, která se konala 12. března,
byly posuzovány písemné žádosti občanů
o rozšíření veřejného osvětlení. Hodnotily
se všechny žádosti, ale bohužel některé
byly vyřazeny kvůli omezenému rozpočtu
a neefektivnosti nebo kvůli složitým podmínkám v místě (úzká komunikace).

Letos proběhne další optimalizace počtu instalovaných svítidel a zajištění vyšší spolehlivosti provozu sítě osvětlení. Projektovat se budou přednostně ty lokality, kde je vlastníkem
komunikace obec Hradištko. Realizace další
etapy rozšíření VO se předpokládá v roce
2016 a závisí především na finančních možnostech rozpočtu obce. O konečném počtu
realizovaných míst rozhoduje zastupitelstvo.

Když nesvítí lampa
Znovu připomínáme, pokud nesvítí světelný
bod nebo celý úsek, ohlašuje se číslo sloupu
(žlutá samolepka s černým číslem na sloupech parkových nebo černá číslice na sloupech betonových) a lokalita nebo název
ulice. Bez těchto údajů nebude proveden výjezd k odstranění poruchy. Poruchu prosím
nahlašte telefonicky pracovníkům OÚ Hradištko na telefon 257 740 580, 731 658 502
(p. Vála) nebo 257 740 441-2. Nesvítící body
je možno rovněž oznámit na udrzba@hradistko.cz nebo osobně na obecním úřadě.
Text: PAVEL PEŠEK

Otevírací doba sběrného dvora na Brunšově a sběrného místa v Pikovicích
Brunšov

{

úterý

9.00 – 17.30

čtvrtek

9.00 – 17.30

sobota

9.00 – 17.30

neděle

9.00 – 17.30
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Pikovice
duben – květen
červen – září
říjen – duben

středa

9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

středa

9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

sobota

9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

středa

9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
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HŘBITOV NA HRADIŠTKU

S rozrůstající se výstavbou a narůstajícím počtem obyvatel musí obec řešit nejenom
kapacitu školských zařízení, ale i záležitosti týkající se poslední věci člověka. Realita je
bohužel taková, že v současné době je kapacita hřbitovů v okolních obcích naplněna.

Jak jsme vás již v minulých vydáních Zpravodaje informovali, zastupitelstvo obce schválilo záměr vybudovat nový hřbitov v naší obci.
V současné době je vybrána plocha vhodná
pro jeho realizaci a smluvně zajištěn výkup
pozemků. Společně s projektantem je zpracovávána studie realizace hřbitova. Pro prostor
hřbitova je vymezených cca 9 000m2, které
by měly zahrnovat místa pro pohřbívání
do země, urnové hroby, schránky pro ukládání uren (kolumbária) a také rozptylovou
louku.
V Česku existují velké rozdíly mezi městem a venkovem ve způsobu pohřbívání

a vnímání smrti a postupem času se mění
i tradice spojené s pohřbem. V této souvislosti bychom se rádi obrátili na spoluobčany
s žádostí o účast v průzkumu, který by nám
pomohl při rozvržení plochy hřbitova. Abychom zjistili, jaké tradice upřednostňují naši
spoluobčané, umístíme na webové stránky
obce anketu (www.hradistko.cz). Prosíme
občany, aby využili možnost ovlivnit výslednou podobu hřbitova a jejím vyplněním nám
pomohli při rozvržení jeho plochy.
Text: RADKA SVOBODOVÁ
a TOMÁŠ HOZNOUREK

FESTIVAL MEZI ŘEKAMI 2015 – POCTA JANU MORÁVKOVI
gionální literatura v Posázaví a Povltaví v minulosti
a současnosti“

Poctou posázavskému spisovateli Janu Morávkovi (1888–1958)
bude druhý ročník festivalu nazvaného Mezi řekami, který pořádá
stejnojmenný spolek. Ke spolupráci přizval obce, města, neziskové organizace a podnikatele, kteří se chtějí podílet na popularizaci
kraje ležícího v klínu mezi řekami Vltavou a Sázavou. Festival začne
v dubnu a potrvá do září.
„Systematicky mapujeme již pět let méně
známou historii Posázaví a Povltaví a snažíme se vyzdvihnout nejen jejich zajímavosti,
ale i osobnosti. Připomněli jsme tak například prvního jahodáře v Čechách Rudolfa
Strimpla i několik dalších už známějších
velikánů. Měli jsme ale pocit, že jsme pořád
něco dlužni Janu Morávkovi, který objevil
kraj kolem řeky Sázavy a jeho rázovité obyvatele pro širší veřejnost. Popsal je v deseti
románech, před válkou byl velice čteným
autorem a starší generace ho pořád miluje,“
řekl předseda Společenství Mezi řekami, z.s.
Václav Šmerák.
Na Jana Morávka se bude vzpomínat v celém
regionu – od Benešova přes Kamenný Přívoz,

sobota 25. dubna 2015 od
18 hodin, Netvořice – kostel
Nanebevzetí Panny Marie
– Vox Nymburgensis, smíšený pěvecký sbor s hudebním doprovodem



Jílové u Prahy až po Rabyni. Podrobný program celého festivalu
a další informace jsou na www.
mezirekami.cz.

Výběr akcí Festivalu Mezi řekami
„Posázaví Jana Morávka“
sobota 11. dubna 2015 v 9.15 hodin, vlakové nádraží Jílové u Prahy – tématická vycházka po místech známých z díla Jana Morávka
 neděle 19. dubna 2015 v 10 hodin, vlakové
nádraží Týnec nad Sázavou – procházka
po týnecké naučné stezce

sobota 25. dubna 2015 od 9
do 16 hodin, Regionální muzeum Jílové u Prahy – komorní výstava
k připomenutí spisovatele Jana Morávka












pátek 24. dubna 2015 od 9 do 12 hodin, gymnázium Benešov – odborný seminář „Re

SKŘÍŇKA SMUTNÁ, SKŘÍŇKA VESELÁ
aneb Nová vývěska Sboru pro občanské záležitosti

Žijeme v jedné obci, blízko sebe a sdílíme tak navzájem radostné i smutné události našich životů. Teď nám v tom bude pomáhat i nová vývěska Sboru pro občanské záležitosti, kterou najdete u zámečku za autobusovou zastávkou a která představuje prostor pro
radostná i smutná sdělení.

Vývěsku tvoří dvě skříňky. Tu vlevo bychom
mohli nazvat „skříňkou radosti“, protože
do ní budou umísťovány zprávy příjemné,
například o významných životních jubileích.
Život však není pouze o veselých věcech,
čas od času musíme čelit i událostem smutným, jako je třeba úmrtí v rodině. I ty však
většinou chceme sdílet s ostatním obyvateli Hradištka, aby i oni mohli zavzpomínat
na dlouholetého souseda nebo se zúčastnit

posledního rozloučení s ním. A právě k tomu
je určena druhá skříňka, ta na pravé straně.
Je volně přístupná, neuzamyká se, a představuje tak důstojný prostor, do kterého může
kdokoliv z nás umístit smuteční oznámení.
Věříme, že si k nové vývěsce najdete cestu
a že aspoň malinko přispěje k tomu, aby se
z Hradištka stalo ještě příjemnější místo k životu.
Text: IVANA NOŽIČKOVÁ







sobota 2. května 2015 od 15 do 18.30 hodin,
Kamenný Přívoz – Divadlo Okap
čtvrtek 21. května 2015 od 18 hodin, Regionální muzeum Jílové u Prahy – přednáška
Jílovské zlaté doly v díle Jana Morávka
pátek 22. května 2015 v 18 hodin, knihovna
Hradištko – beseda s historikem P. Borským „Byl na Sázavě přívoz“
sobota 23. května – 27. září 2015, Regionální muzeum Jílové u Prahy – výstava Pytláctví na Jílovsku
pátek 22. května – 24. června 2015, muzeum Netvořice – výstava První jahodář
v Čechách – Rudolf Strimpl
čtvrtek 11. června 2015 v 18 hodin, Regionální muzeum Jílové u Prahy – přednáška
Pytláctví na Jílovsku s ukázkami z díla
Jana Morávka
sobota 20. června 2015 od 18 do 22 hodin,
Třebsín, restaurace U Novotných – Podvečer filmových projekcí a vyprávění
o historii regionu mezi řekami Vltavou
a Sázavou
Text: JAROSLAVA TŮMOVÁ,
PR Posázaví o.p.s.
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KANALIZACE V PIKOVICÍCH
Veřejná kanalizace by měla být součástí každé moderní obce. Provoz čistírny odpadních vod bude mít dopad na zlepšení životního prostředí. Dojde k ochraně podzemních
a povrchových vod, které jsou cenným přírodním zdrojem a měly by být chráněny před
znečištěním. Dalším přínosem veřejné kanalizace je zvýšení standardu bydlení, zhodnocení nemovitosti a snížení provozních nákladů na likvidaci odpadních vod.

Při první etapě budování kanalizace v naší
obci padla volba na místní část Pikovice, neboť původní záměr byl budovat kanalizaci zároveň s vodovodem a také zde bylo nejméně
složité majetkové narovnání všech obecních
cest. Vzhledem k velké finanční náročnosti
celé akce bylo však nutné oba projekty oddělit.

Proč tlaková kanalizace
Pikovice mají rozlohu kolem 80 hektarů a leží
na poměrně složitém terénu s výškovým rozdílem kolem 40 metrů. Tento geomorfologický fakt by mohl klamavě připouštět myšlenku volby gravitační kanalizace. Objekty jsou
však v jednotlivých ulicích řazeny mnohdy
horizontálně, což vyžaduje u spodních objektů výtlačné vedení odpadních vod do kanalizačních větví v komunikaci. Pro kanalizaci
spádovou by pak bylo třeba počítat se zcela
jinými hloubkami uložení potrubí, a s tím
i s daleko vyššími náklady na výkopové práce, pažení a technologii ukládání potrubí
vůbec. S přihlédnutím ke všem faktorům
a po konzultaci s nezávislými odborníky byl
proto zvolen způsob realizace formou tlakové
kanalizace. Tato technologie umožní řádné
odvádění všech odpadních vod komunálního
charakteru z celého území Pikovic do jedné
čistírny odpadních vod a zajistí jejich řádné
vyčištění. Veřejná kanalizace je zakončena
výústním objektem z ČOV umístěné pod
obcí do řeky Sázavy.

ku tvoří plastová nádoba zpravidla o obsahu
1 m3, která je osazena čerpadlem s drtičem.
Veřejnou stokovou sítí se odpadní vody čerpají až do čistírny na principu přetlaku vytvářeného jednotlivými čerpadly umístěnými
v čerpacích jímkách. Veškeré větve jsou uloženy ve veřejných komunikacích, resp. jejich
zelených pásech a ostatních plochách.

Povinnosti uživatelů
Vlastníci nemovistostí napojených na veřejnou kanalizaci musí umožnit pověřeným
pracovníkům provozovatele kanalizace pří-

stup do svého objektu za účelem kontroly
kanalizace a odběru vzorků. Producenti odpadních vod musí dále nahlásit případné poruchy provozovateli a respektovat přerušení
odvádění odpadních vod z jeho nemovitosti v případě havárií a oprav na stokové síti.
Další povinnosti producentů a provozovatele jsou uvedeny v Kanalizačním řádu, který
schválilo obecní zastupitelstvo na veřejném
zasedání 11. března 2015.
Zdroj: Hradištko – Pikovice, kanalizace pro
veřejnou potřebu, Kanalizační řád.
Provozní řád kanalizace Hradištko
– Pikovice, leden 2015.
Provozní řád pro zkušební provoz
biologické čistírny odpadní vod
Hradištko – Pikovice.

Uživatelé veřejné kanalizace
ČOV je navržena pro zpracování splaškových
odpadních vod přiváděných tlakovou oddílnou kanalizací z izolované zástavby rodinných domů a rekreačních objektů. Výhledový počet napojených obyvatel bude 800 EO
(ekvivalentní obyvatel). Z objektů základní
občanské vybavenosti budou na veřejnou
kanalizační síť napojeny pouze objekty restauračního a ubytovacího zařízení, z nichž
do kanalizace odtékají pouze splaškové odpadní vody.

Odvedení odpadních vod
Podstatou tlakového systému stokových
sítí je odvedení splaškových vod z domácností gravitačním (samospádovým) potrubím pouze do domovní čerpací jímky, kde
dochází k jejich časově omezené kumulaci
a potom k přečerpání do veřejné stokové
sítě. Do domovní sběrné jímky nesmí být
odváděny jiné vody než splaškové. Je tedy
nutné vyloučit např. vody dešťové, balastní,
drenážní nebo vodu z bazénu. Sběrnou jím-

{

8

}

KANALIZACE V ČÍSLECH
Celkové náklady na realizaci projektu
kanalizace a ČOV:

49,99 mil. Kč

Přidělená dotace
(Státní fond životního prostředí a Fond solidarity):

37,81 mil. Kč

Finanční spoluúčast obce:

12,18 mil. Kč

Počet přípojek:

244 ks

Délka kanalizačních větví:

9 013,1 m

Délka podružných výtlaků:

3 962 m

ČOV pro 800 EO, v rámci dotace napojeno 600 EO.
(pozn. EO= ekvivalentní obyvatel)

{ TÉMA: KANALIZACE }

JAK FUNGUJE ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Čistírna odpadních vod byla vybudována v dolní části Pikovic na náspu, který ji chrání
před stoletou vodou. Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem. Přestože
celý proces čištění je v tomto článku popsán velmi odborně, věříme, že si své čtenáře
najde.

Technologické vybavení ČOV je určeno pro
zneškodňování splaškových odpadních vod
z intravilánu odkanalizovaných obcí přiváděných tlakovou kanalizací. Čištění odpadních
vod probíhá biologickým způsobem jako nízkozatěžovaná aktivace typu D – N (denitrifikace – nitrifikace) s aerobní stabilizací kalu.
Dvě samostatné aktivační linky umožňují
optimální provoz při postupném napojování
jednotlivých producentů, případně na změny
způsobené sezónními výkyvy v zatížení.

Dosazovací nádrž

Čistírna je vybavena mechanickým předčištěním, které je zajištěno pomocí rotačního
bubnového síta. Odpadní voda protéká děrovaným sítem o průlinách 6x24 mm a vytéká dnem zařízení do ocelové záchytné vany
pod sítem a dále potrubím do denitrifikační
nádrže. Zachycené látky jsou vyhrabovány
do ocelového skluzu, kterým jsou dopravovány do plastové popelnice o objemu 60 litrů.

K separaci aktivovaného kalu od vyčištěné
odpadní vody dochází ve vertikálně protékané dosazovací nádrži. Zde je snížena rychlost proudění, čímž je umožněna sedimentace vloček kalu a oddělení od vyčištěné vody.
Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je přečerpáván do kalové nádrže, kde se zahušťuje
a akumuluje. Odtud je odčerpáván pomocí
autocisterny nebo jiné čerpací techniky a odvážen k dalšímu zpracování (kompostování)
na základě uzavřených smluv provozovatele.
Při likvidaci kalu se plně respektuje Zákon č.
185/2001 Sb.
Odsazená voda odtéká přes přelivové hrany
do sběrného žlabu, ze kterého je odváděna
odtokovým potrubím do jímky vyčištěné
vody a odsud bude čerpána do recipientu.
Vypouštění vyčištěných odpadních vod se
povoluje do řeky Sázavy v množství 29 200
m3/rok.

Hlavní technologická linka

Odstranění zápachu

Biologický reaktor tvoří betonová nádrž, která slouží jako sdružený objekt biologického
čištění. Hlavní technologická linka je řešena
v jedné lince se dvěma nitrifikačními nádržemi. Betonovými přepážkami je vytvořeno
několik hydraulicky samostatných prostor:
denitrifikační část, aktivační – nitrifikační
části, separační část, kalová nádrž a jímka
vyčištěných vod.
Denitrifikační prostor slouží k biologickému
odstranění dusíkatého znečištění z odpadní
vody za nepřítomnosti vzdušného kyslíku. Nitrifikační nádrže zabírají rozhodující
objem biologického reaktoru. Zde dochází k biologické oxidaci organických látek
a k nitrifikaci přítomných amonných iontů.
Tlakový vzduch je dodáván dmychadlovými
agregáty.

Pro odstranění zápachu z čerpací jímky je
navržen dezodorizační filtr, který se skládá z biofiltru, ventilátoru a vstřikovacího
zařízení. Vzduch odsávaný z čerpací jímky
ventilátorem je přiveden do tělesa biofiltru,
kde je veden pod rošt, který zabezpečuje jeho
rovnoměrné rozdělení do celé plochy, a dále
prochází aktivní náplní, kde se rozvíjí mikroorganismy, oxidující pachové látky zachycené z procházejícího vzduchu. Pachu zbavený
vzduch vystupuje z biofiltru do atmosféry.
Biofiltry používají oxidační metodu odstranění zápachů, kterou je možno podporovat
enzymatickým odbouráváním zachycených
škodlivin. Zařízení je vyrobeno z PP, náplň
z rašeliny, stromové kůry a vápence. Vstřikovací zařízení je za normálního chodu vypnuto. Využívá se na podporu odstranění zápa-

Způsob čištění vody

Dosazovací nádrž

chu v případě, že dojde k porušení rovnováhy
v biofiltru.
Provoz čistírny je plně automatizován, každodenní obsluha zařízení má hlavně kontrolní a dozorovou funkci. Kontroluje se
zejména čistota přepadových hran a plynulý
průtok v jednotlivých objektech. Obsluha
zajišťuje odvoz přebytečného kalu a další
činnosti popsané v Provozním řádu veřejné
kanalizace – čistírna odpadních vod. Povinností provozovatele je udržovat stokovou síť
v takovém stavu, aby byla schopná provozu
v předepsaných parametrech a zjištěné nedostatky neprodleně odstraňovat. Provozovatel
zajišťuje pravidelné kontrolní rozbory prokazující úroveň čištění odpadních vod, a to
v místě odtoku vyčištěných odpadních vod
z ČOV do recipientu.
Zdroj: Hradištko – Pikovice, kanalizace pro
veřejnou potřebu, Kanalizační řád.
Provozní řád pro zkušební provoz
biologické čistírny odpadní vod
Hradištko – Pikovice.

Čerpací stanice

Nitrifikační nádrže
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INFORMACE PRO UŽIVATELE
Dne 20. února 2015 byl zahájen zkušební provoz čistírny odpadních vod (ČOV) v rámci
projektu „Hradištko – Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“. V současné době je uvedena
do provozu technologie ČOV, což umožňuje připojit jednotlivé objekty na veřejnou kanalizaci.

Všem vlastníkům připraveným k připojení
byly rozeslány podrobné informace, včetně
Smlouvy o odvádění odpadních vod (dále jen
„smlouva“) a přílohy Všeobecné podmínky
odvádění odpadních vod. Tyto dokumenty
jsou velmi důležité, proto prosíme o jejich
důkladné prostudování a jejich následné dodržování. V případě vzniku poruch a škod
způsobených nedodržením těchto pokynů
nese plnou zodpovědnost majitel napojené
nemovitosti, a to včetně úhrady nákladů
na jejich odstranění.

Jak zprovoznit přípojku
Postup pro zprovoznění přípojek je ve stručnosti následující: Objekt je možné napojit
na připravenou čerpací jímku, umístěnou
na pozemku. Toto propojení si zajistí vlastník nemovitosti a s předstihem dvou dnů
dohodne na tel. č. 731 658 507 (I. Myšková)
termín a hodinu osobní návštěvy na místě
předmětné nemovitosti, při které bude otevřen hlavní uzávěr, a tím kanalizační přípojka plně zprovozněna. Současně je třeba
předložit podepsanou smlouvu ve dvojím
vyhotovení. Před zprovozněním přípojky

je třeba zajistit likvidaci odpadních vod ze
stávajících jímek, neboť tyto splaškové vody
nelze přečerpat do kanalizace. Před zprovozněním kanalizační přípojky bude provedena
kontrola této přípravy.

Výpočet množství
Na základě Usnesení č. 01/2015 ze dne 11.
března 2015 bylo zastupiteli obce odsouhlaseno, že množství vypouštěných odpadních
vod bude stanoveno výpočtem množství
vypouštěných odpadních vod bez měření
v souladu s ustanovením § 19 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., a § vyhlášky MZ ČR č.
428/2001 Sb., v platném znění takto: osoby
s trvalým pobytem 35 m3 / rok / osoba; objekty určené k rekreaci 35 m3/rok / objekt. Toto
množství m3 pak bude vynásobeno cenou
za 1 m3, což činí dle kalkulace 40 Kč vč. DPH.

Stanovení množství OV
Stanovení množství odpadních vod a jeho
účtování je v případě části obce Pikovice velmi atypické vzhledem k poměru objektů s trvalým pobytem a rekreačních objektů. Nej-

FAKTURACE STOČNÉHO
Majitelé objektů napojených na veřejnou kanalizaci jsou povinni platit stočné na základě daňového dokladu – faktury vystavené provozovatelem. Faktura může být na základě písemné žádosti vystavena provozovatelem elektronicky a zasílána na adresu
elektronické pošty.

Roční fakturace za daný kalendářní rok bude
prováděna vždy k datu 15. 6. Takto vystavenou fakturu je možné uhradit ve dvou platbách, polovinu vyfakturované částky do 30.
6. a druhou polovinu vyfakturované částky
do 31. 10. daného roku. První fakturace proběhne v měsíci, ve kterém dojde k připojení
přípojného místa a bude vyfakturována poměrná část k datu 31. 12. daného roku, odpovídající počtu měsíců z fakturačního období.

Kalkulace ceny za odvádění odpadních vod
vychází z předpokládaných nákladů na provoz a údržbu. Po dobu záručního servisu nepředpokládáme vysoké náklady na údržbu,
ovšem povinností každého provozovatele je
dle zákona průběžně zajišťovat finanční prostředky na obnovu předmětné infrastruktury. V kalkulaci nejsou zahrnuty žádné zisky
obce, neboť to není účelem jejího provozování.

STANOVENÍ MNOŽSTVÍ
ODVÁDĚNÝCH ODPADNÍCH VOD

Množství vypouštěných odpadních vod je stanoveno výpočtem množství vypouštění
odpadních vod bez měření v souladu s ustanovením §19 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.,
a § 30, vyhlášky MZ č. 428/2001 Sb., v platném znění.

pro osoby
s trvalým
pobytem
pro objekty
bez trvalého
pobytu
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35 m3

/rok/osobu

35 m3

/rok/objekt

U restauračních zařízení, penzionů a ubytovacích zařízení bude množství odváděných
odpadních vod počítáno jako součet spotřeby
vody z veřejného vodovodu a z vlastního zdroje. Vlastní zdroj pitné vody je vlastník objektu
povinen vybavit na své náklady vodoměrem
a udržovat jej v provozu dle zákona 274/2001 Sb.

přesnější způsob měření by byl samozřejmě
formou odečtů spotřeby vody. Tento způsob
však v dané lokalitě nelze uplatnit, neboť celá
řada objektů, která je na veřejný vodovodní
řad napojena, tento zdroj buď vůbec neužívá, nebo jej užívá pouze jako doplňkový
ke svému vlastnímu zdroji. Některé objekty
navíc doposud neměly možnost se na veřejný vodovodní řad napojit. Realizace těchto
vodovodních přípojek bude probíhat v měsíci dubnu – květnu 2015. Proto jsme museli
přistoupit k tomuto způsobu stanovení ceny.
Věříme, že tento způsob výpočtu množství
odpadních vod bude přijatelný pro všechny občany, kteří tuto novou službu budou
využívat. Vždyť skutečnost, že připojením
k veřejné kanalizaci zcela odpadá povinnost
řešit a zajišťovat pravidelný vývoz fekálních
jímek, je jistě velkou výhodou této investice.
V porovnání s náklady za tyto služby bude
užívání veřejné kanalizace bezesporu i výhodou finanční. V případě jakýchkoliv dotazů
nás neváhejte kontaktovat. Je v našem zájmu,
aby tento systém plně fungoval a přinášel výhody, které kanalizace přinášet má.
Text: IVETA MYŠKOVÁ

KALKULACE
STOČNÉHO
Při tvoření ceny stočného jsme vycházeli
z reálných nákladů spojených s provozem
kanalizace a čističky odpadních vod. Větší
část tvoří fixní náklady. Každý rok musí zastupitelstvo schválit cenu stočného a předložit aktuální kalkulaci. Při ceně 40 Kč včetně
DPH za 1 m3 odpadních vod zaplatí čtyřčlenná rodina celkem 5 600 Kč včetně DPH
ročně. Při poctivém vyvážení domovní
jímky a předpokladu 35 m3 na osobu ročně
zaplatí stejná rodina 26 000 Kč včetně DPH.

{ TÉMA: KANALIZACE }

LÁTKY, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI
Do stokové sítě nesmějí vniknout následující látky:

látky radioaktivní
látky infekční
 jedy
 žíraviny
 výbušniny
 herbicidy
 hořlavé látky, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi
 ropné látky v množství přesahujícím 10 mg/1
OV
 silážní šťávy
 průmyslová hnojiva a jejich tekuté složky
 látky působící změnu barvy vody
 neutralizační kaly
 zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod
 látky narušující materiál stokových sítí
 uliční nečistoty – sole použité při zimní údržbě komunikace v množství přesahujícím v průměru za zimní období 300 mg/1 OV a uliční
nečistoty v množství přesahujícím 200
mg/1 OV
 jiné látky ohrožující zdraví nebo bezpečnost
obsluhovatelů stokové sítě, popř. obyvatelstva
 pevné odpady včetně biologicky rozložitelných odpadů z domácností (např. z do


movních drtičů), jako jsou hadry, plenky,
dámské vložky apod.
 dešťové vody
 balastní vody (tj. spodní – podzemní vody,
vnikající do kanalizační sítě jejími netěsnostmi, nebo vody z bazénů
 tuky

ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

organohalogenové sloučeniny a látky, které
mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním
prostředí
 organofosforové sloučeniny
 organocínové sloučeniny
 látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním
prostředí nebo jeho vlivem
 rtuť a její sloučeniny
 kadmium a jeho sloučeniny
 persistentní syntetické látky, které se mohou
vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout
ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod
 kyanidy


NEBEZPEČNÉ LÁTKY



metaloidy, kovy a jejich sloučeniny (zinek,
měď, nikl, chrom, olovo, selen,
arzen, antimon, molybden, titan,

cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad,
kobalt, thalium, telur a stříbro)
 biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek
 látky, které mají škodlivý účinek na chuť
nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí,
a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah
těchto látek ve vodách
 toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit
obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma
těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se
rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky
 anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu
 nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky
ropného původu
 fluoridy
 látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli
a dusitany
 silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva
a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované
komposty

Kalkulace stočného – kanalizace Pikovice – rok 2015

(údaje v Kč bez DPH)

lokalita: Hradištko - Pikovice

celkem

Kč/m3

27 000,00
5 000,00
0,00
22 000,00
72 000,00
394 200,00
294 000,00
20 000,00
92 000,00
80 000,00
102 000,00
100 200,00
20 200,00
30 000,00
50 000,00
25 000,00
518 200,00
14 916,00
34,741
0%
0,00
0,00
518 200,00
34,74

1,810
0,335
0,000
1,475
4,827
26,428
19,710
1,341
6,168
5,363
6,838
6,718
1,354
2,011
3,352
1,676
34,741

Návrh ceny

34,78

Kč/ m3

vč.DPH 15%

40,00

Kč/ m3

1
1.1
1.2.
1.3
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4
5
6
7
8
9
9.1
10
11

Přímý materiál
chemikálie
poplatky
materiál
Přímé mzdy (zodpovědná osoba)
Ostatní přímé náklady
prvotní
dodavat.opravy
odpisy
el. energie
odvody z mezd vč. pohotovosti
druhotné
oprava a udržování
laboratoře
ostatní (likvidace kalu)
Režie (fakturace úřad)
Úplné vlastní náklady
Odpadní voda odvedená v m3
Náklady na m3 vody odvedené
Podíl zisku
Kalkulační zisk
Zisk na 1 m3
Celkem UVN + zisk
Cena za 1 m3 bez DPH

MALÁ VZPOMÍNKA NA ZÁVĚR

Přejít od žumpy ke kanalizaci je asi takový rozdíl
jako vyměnit suchý záchod za splachovací. Málokdo
si dnes umí představit, že by musel odbíhat na dvůr,
kdykoli na něj přijde potřeba. Přesto ještě po revoluci
neměli zaměstnanci Obecního úřadu Hradištko jinou
možnost. „Největší ostuda byla, když sem v roce 1991
přijel zájezd Francouzů, kteří se chtěli podívat na místo, kde stával koncentrační tábor. Elegantní postarší
Francouzky vystoupily před zámkem po dlouhé cestě
z autobusu a první, co nám řekly, bylo: „Toilette?“ Styděli jsme se ukázat jim
ty dvě příšerné ucpané
kadibudky, a tak jsme se
tvářili, že nerozumíme.
Aby se ten hrozný trapas neopakoval za rok
znovu, vybudovali se
v přízemí zámku splachovací záchody,“ vzpomíná dnes zaměstnankyně obecního úřadu
Irena Zemanová.
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{ AKTUÁLNĚ }

NOVÝ DEPOZITÁŘ

PRO 100 MILIONŮ METRŮ FILMU
V úterý 24. března ve 14 hodin poklepal ministr kultury Daniel Herman na základní kámen stavby, která je financována z programu Péče o národní kulturní poklad. Budova
se bude nacházet v naší obci na parcele stávajících depozitářů Národního filmového archivu ze sedmdesátých a devadesátých let.

„Filmový materiál je prokazatelně nejspolehlivějším nosičem pro pohyblivé obrazy,
a proto NFA mnoho let usiloval o vybudování depozitáře, který zajistí dlouhodobé
uchování našeho filmového dědictví. Nový
depozitář bude splňovat nejpřísnější standardy péče a my se díky němu dostáváme
na úroveň nejúspěšnějších filmových archivů
v Evropě,“ říká generální ředitel NFA Michal
Bregant.
Nový depozitář na 1 820 m2 zastavěné plochy
a 21 500 m3 obestavěného prostoru pojme až
100 milionů metrů filmu. „Vážíme si toho, že
můžeme pro Národní filmový archiv realizovat zcela nový moderní objekt, který umožní
archivu nadále odvádět kvalitní práci, a podpoří tak uchovávání a rozšiřování sbírky našeho filmového bohatství. Jsme rádi, že se tak
také staneme součástí významné části naší
historie,“ uvedl Ing. Tomáš Koranda, člen
představenstva společnosti HOCHTIEF CZ,
generálního zhotovitele stavby. Depozitář
za 116,5 milionů korun je realizován podle
návrhu Ing. arch. Martina Kotíka a projektu
společnosti Arch.Design.

Ochrana filmového dědictví
Filmový materiál je nutné chránit před vlivy prostředí, čemuž bude odpovídat řešení
nové budovy. Relativní vzdušná vlhkost
35 % zamezí vysychání a smršťování filmu
a konstantní teplota -5 °C zastaví chemické
procesy, které zkracují životnost materiálu.
Před stěhováním do novostavby projde každý film aklimatizační komorou, ve které
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stráví 24 hodin. Aklimatizací projde 10 000
duppozitivů nehraných filmů a 15 000 kopií.
Proto stěhování potrvá zhruba 10 let. Negativy a duppozitivy jsou nejcennější a nejkvalitnější materiály, které slouží k výrobě kopií
pro promítání. V rámci přípravy na výstavbu
nového depozitáře odborníci z NFA již řadu
let všechny dotčené materiály kontrolují, čistí
a přebalují do inertních plastových krabic, jejichž složení navrhli na základě dlouholetého
výzkumu.

Archivní sbírky

Národní filmový archiv patří k nejstarším
a nejdůležitějším filmovým archivům na světě, čemuž odpovídá i rozsah, velikost a význam jeho sbírek a fondů. Depozitář soudobé
dokumentace obsahuje dokumenty klíčové
pro poznání dějin propagace tuzemské kinematografie. Depozitář velkoplošných plakátů
uchová na 1 500 cenných tisků ve specializovaném závěsném zařízení, kde budou navinuty na nekyselých tubusech o průměru
30 cm. Specifického úložného systému se
dočkají i velmi vzácné skleněné fotografické
negativy, které zachycují portréty filmových
osobností, záběry z natáčení nebo reklamy
na filmy dříve promítané v kinech před samotným představením.
V systému pojízdných regálů, které umožní efektivní využití prostoru, budou uloženy především nehořlavé barevné materiály.
Jedná se o veškerou barevnou produkci československé a české kinematografie na nehořlavém filmu, tedy od padesátých let
do současnosti, ale také zabezpečovací materiály ke starším filmům, které NFA překopíroval z nitrátních na nehořlavé materiály.
Mezi ty patří mezi jinými například filmy
Hermíny Týrlové, Jiřího Trnky nebo Karla
Zemana. Do nového depozitáře se přestěhují i některé cenné černobílé filmy, jako třeba
kolekce Jana Kříženeckého, průkopníka české kinematografie z přelomu 19. a 20. století,
první vědecké filmy, sbírky české avantgardy
(např. filmy Alexandra Hackenschmieda)
a dokumentů a reklam firmy Baťa nebo kolekce filmů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Uložena zde bude i národní kulturní
památka, záznam procesu s Miladou Horákovou.

{ AKTUÁLNĚ }
„Například takzvané pamětnické filmy z éry
první republiky bude NFA postupně zpřístupňovat v podobě, která se bude maximálně blížit původnímu uvedení, a i k tomu je zapotřebí
uchovat původní materiály, které jsou tím nejspolehlivějším nosičem,“ doplňuje Bregant.
Realizace stavby probíhá od začátku března.
Stavbaři ze společnosti HOCHTIEF CZ plánují novou budovu ve lhůtě jedenácti měsíců.
NFA patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. Byl založen roku
1943 a již v roce 1946 se stal členem Mezinárodní federace filmových archivů – FIAF.
V České republice se NFA řadí k nejvýznamnějším paměťovým institucím; vedle plnění
archivní role hospodaří s českými filmy
a zabývá se vědeckou a publikační činností,
prezentací filmového dědictví a podporou
současné české kinematografie.

NFA zastřešuje také aktivity Film Promotion
a Film Commission, čímž podporuje současný film v účasti na důležitých mezinárodních
festivalech a přehlídkách, nabízí asistenci zahraničním filmařům, kteří zvažují natáčení
v České republice. NFA dále koordinuje aktivity kanceláře Kreativní Evropa, jejíž součástí
je i kancelář Media Desk.
V současné době NFA pečuje o více než 150
milionů metrů filmu, 600 tisíc fotografií, 30
tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů. Archivní fondy a sbírky a filmová knihovna slouží odborné veřejnosti k vědeckému
bádání, ale jsou zdrojem informací a materiálů i pro současnou audiovizuální produkci. NFA v letech 1965 – 2008 kopírováním
zabezpečil téměř 24 milionů metrů filmu
na prudce hořlavém podkladu.
Text: ALEŠ RUMPEL;
ředitel sekce vnějších vztahů NFA
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{ ROZHOVOR }
Poprvé jsme se za naším rozhovorem s osobností vydali do světa vážné hudby. Operní
pěvkyně ZORA JEHLIČKOVÁ má za sebou velmi bohatou kariéru a několik desítek rolí
ve stěžejních dílech světové opery. Povídali jsme si o tom, jak probíhá příprava na operní roli, jaké humorné situace zažila na jevišti i o tom, proč se dnes v rodinách málo zpívá.

Vyrůstala jste v hudebním prostředí.
Jaké byly vaše hudební začátky?
Moje máma byla mezzosopranistka v Národním divadle v Praze, otec amatérsky zpíval baryton a strýc – basbaryton působil v Görlitz
a v Ostravě. Vychovávali mě prarodiče v Brně.
S babičkou jsme pořád zpívaly lidové písně, už
od malička jsem měla umělecké sklony, psala
jsem scénáře a režírovala na zahradě pořady,
do kterých jsem zapojovala všechny děti.



Kdy jste zjistila, že chcete být operní
zpěvačkou?
V době puberty mě bavil více balet a také mě
zajímala chemie. Na opeře mě odrazovalo, že
většina zpěvaček byla při těle. Pro pěveckou
kariéru jsem se rozhodla po maturitě a přihlásila jsem se v roce 1968 na HAMU, byla
jsem jako jedna z nejlepších přijata, ale pak
jsem podlehla manipulaci okolí a přešla jsem
do druhého ročníku na pražskou konzervatoř. Rodiče nebyli z mého rozhodnutí nadšení, jelikož věděli, co operní zpěv obnáší.



Sešla jste se na jevišti s vaší maminkou
Evou Hlobilovou?
Pouze na začátku kariéry, než maminka
skončila, jsme se potkaly v několika představeních, například v Rusalce. Já jsem zpívala
první žínku, ona druhou a ještě v šedesáti
letech na jevišti tančila. Také jsme zpívaly
duety na koncertech. Maminka během své
kariéry často hrála takzvané kalhotkové role
– představovala kluky. V Mozartově opeře Figarova svatba jsem měla dokonce hrát
starší hraběnku a ona mého šestnáctiletého
milence, ale pan režisér nakonec usoudil, že
se to nehodí.
Jaké byly zlomové momenty vaší kariéry?
Během studia na konzervatoři jsem už vystupovala v karlínském divadle jako host.





Můj tehdejší honorář byl 171 Kč. Zlomový okamžik nastal, když dvě slavné operní
zpěvačky z Národního divadla opustily své
angažmá, jedna odešla do Bratislavy a druhá
na mateřskou. Dostala jsem jejich roli Nataši
Rostovové v Prokofjevově opeře Vojna a mír
a za měsíc a půl jsem se ji celou naučila. Nejobtížnější pro mě bylo tančit valčík v šatech
s vlečkou na točně. Při jediné zkoušce těsně
před představením jsem si několikrát vlečku
přišlápla a spadla. Paní inspicientka se smála
a říkala: „To bude večer prča.“ Při představení
jsem se bála seskočit a hrozilo, že se z plesové
scény přetočím do obrazu, kde bylo vojenské
ležení. Ale dopadlo to dobře a tahle role pro
mě byla velkým štěstím. Hned jsem se stala
sólistkou-čekatelkou a po dvou letech jsem
dostala v Národním divadle stálé angažmá.

OPERA SI SVÉ PUBLIKU
Prosadila jste se i v zahraničí. Jak těžké
to bylo za minulého režimu?
Učila jsem se role svého lyrického repertoáru,
nejen v češtině, ale i v němčině, francouzštině
a italštině, abych byla připravena, kdyby přišla
nějaká nabídka. Dostala jsem se do tehdejší
NDR. V Drážďanech na předzpívání mě slyšel jeden z největších režisérů té doby Harry
Kupfer a spolupráce s ním mi umožnila získání dalších nabídek i z jiných divadel. On sám
režíroval opery po celém světě.



Je složité zpívat v cizím jazyce a mají
jednotlivé jazyky svá specifika?
Já jsem se role vždycky učila nejprve v originále. Čeština má víc souhlásek a musím říct,
že je bohužel vedle ruštiny, němčiny, italštiny,
francouzštiny, angličtiny, latiny, polštiny, slovenštiny, hebrejštiny (v těchto jazycích jsem
opravdu zpívala) nejméně zpěvná.



Co vnímáte jako vrchol své kariéry?
Za největší úspěch považuji vystoupení
v italské La Scale a při otevření Semperoper
v Drážďanech.



Seznam rolí, které jste ztvárnila se zdá
být nekonečný. Jaké role byly vaše nejoblíbenější?
Všechny role mám oblíbené, ale měla jsem
několik takových, které jsem si tolik neužila,
protože jsem z nich měla strašné nervy, například role donny Anny v Donu Giovannim
a Manon Lescaut od Pucciniho.



Je vůbec nějaká role, kterou jste si nezahrála?
Hrála jsem přes 50 převážně hlavních rolí
a minula mě role Eliny v Janáčkově opeře Věc
Makropulos a role Liu v Pucciniho Turandot.
Měla jsem velké štěstí na režiséry i role a se
svou kariérou jsem velmi spokojená.



Kdy bývá operní pěvkyně na vrcholu?
Je pomyslný vrchol dán zkušenostmi
nebo určitým vyzráním hlasu?
Vrchol přichází tak kolem čtyřiceti let. Špičkové pěvkyně zpívají tak do 65 let, ale spousta končí dřív. Zlomové je období přechodu,
kdy hlas hrubne a je mnohem složitější s ním
dobře pracovat.
Jak dlouho trvá příprava na roli?
Na roli se připravuje tak půl roku dopředu, v cizině i déle. Nejprve se role učí
s korepetitorem, tedy zpěv s klavírem. Pak
probíhají jevištní zkoušky s klavírem, při
kterých se nemusí zpívat naplno a je důležité umět si hlas odlehčovat – zpívat o oktávu
níž. Zkoušky „sedačky“ jsou zkoušky s orchestrem, při nichž se nehraje na jevišti, ale
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{ ROZHOVOR }
sedí se. Poté následují jevištní zkoušky s orchestrem a nakonec generálky, kdy už máme
na sobě kostýmy.

to ale těžká hudba, kterou je dobré vstřebávat
postupně. Řekla bych, že u nás širší publikum
Janáčka ještě zcela nedoceňuje.

Operu vnímám jako vážné umění. Zažila jste při ní nějaké humorné okamžiky?
Spoustu. Například při představení Kouzelná flétna se mi vlečka od šatů zahákla za ramínko s kabátem a oblečením a celé jsem to
táhla až na jeviště. Říkala jsem si, jak jsou
dnes ty šaty těžké… Ve hře Otello jsem jako
Desdemona zapomněla kapesníček, který
jako předmět doličný odhalí Desdemoninu
nevěru. Zkoušela jsem si urvat kus šatů, ale
nešlo to, tak jsem pouze předstírala, že upouštím kapesníček a kolega předváděl, jako že
ho zvedá. A s jiným kolegou jsme byli tak
zvláštně naladěni, že jsme se při zpěvu rozesmívali. Stáli jsme tedy každý na druhé straně
jeviště. Za minulého režimu jsme občas museli zpívat i koncerty poplatné době, a tak se
stalo, že jsme zpívali o Velké říjnové revoluci





Myslím, že česká společnost má všeobecně málo znalostí o vážné hudbě…
I když opera není masová záležitost, své publikum si vždycky najde. Pravidelně chodím
do kina na přenosy z Metropolitní opery
a vždycky je narváno.
Neříká se mi to před vámi lehce, ale
na opeře jsem byla jen jednou v životě. Jako dítě jsem shlédla Prodanou nevěstu
v Národním divadle. Příliš jsem neviděla
na jeviště a zpívaným textům jsem špatně
rozuměla. Od té doby jsem už neměla odvahu znovu na operu zajít. Na jaké představení bych měla vzít své děti, aby v nich opera nezanechala stejně negativní zážitek?
Doporučila bych představení Dětské opery
Praha, kde se střídají úryvky z oper s poví-



UM VŽDYCKY NAJDE

dáním o nich. Hezká opera je také Jeníček
a Mařenka v režii Matěje Formana. Představení Čarokraj začíná zase prohlídkou podzemí
Národního divadla.
Jakým způsobem se dá v dětech probudit láska k hudbě?
Řekla bych, že se v dnešní době doma málo
zpívá. Není na to čas. A když už se zpívá, tak
popové skladby, ve kterých jsou namixovány
různé zvukové efekty. Skladba
v podání dětí bez těchto efektů vyzní nudně a monotónně.
Osobně bych doporučovala zpívat s nimi lidovky.



Sopranistka Zora Jehličková se narodila v roce 1950 v Brně. Už za studií
na pražské Konzervatoři spolupracovala s Hudebním divadlem v Karlíně.
V roce 1973 získala angažmá v Národním divadle, kde vytvořila přes 40 rolí.
Hostovala například v Německu (Mannheim, Hannover, Berlín – Komická i Státní opera, Drážďany – Semperoper)
a v Itálii (Řím, Milán – La Scala). Od roku 1992 působila jako sólistka Státní
opery Praha. Za svou kariéru ztvárnila
na 50 rolí, od dívčích rolí slovanského
operního repertoáru až ke stěžejním rolím v operách G. Verdiho, R. Wagnera
nebo G. Pucciniho. Od roku 2002 vyučuje na ZUŠ na Praze 8 a na Gymnáziu
J. Nerudy, dnes Gymnázium a hudební
škola hlavního města Prahy.

čtyři roky tu bydlím trvale. Do té doby jsem
žila v centru Prahy, a když jsem si potřebovala před představením opakovat roli, jezdila
jsem do průhonického parku a tam jsem si ji
při procházce zkoušela. Proto jsem se těšila,
že tady to budu mít blízko do lesa, ale nakonec vůbec nemám čas tam chodit, protože se
teď věnuji hlavně učení a jsem úplně jinak
vytížená, než když jsem mívala představení.
Příroda se mi tu moc líbí, je příjemné probudit se ráno uprostřed zeleně a ne betonu.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ

Věnujete se pedagogické
činnosti. Podle čeho a v jakém věku se dá odhadnout, že
je dítě nadané?
Učím na dvou uměleckých školách a od podzimu se scházím
i s místními dětmi ve štěchovickém kostele, kde nacvičujeme představení s církevní
tématikou. Jestli má někdo talent a je muzikální, to se odhalí
už v dětském věku. Zda bude
mít zajímavou barvu hlasu, to
se projeví až později, většinou
v pubertě po mutaci.



a při tom jsme se chechtali a byl z toho malér.
Nedávno jsem začala číst knihu od H.
Murakamiho 1Q84 a děj začíná tím, že
hlavní hrdinka nastoupí do taxíku a pozná,
že v rádiu právě hrají Janáčkovu Symfonietu. Při čtení jsem se zastyděla, protože já
bych určitě skladbu nepoznala a přiznám
se, že jsem ji ani nikdy neslyšela.
Zrovna Leoš Janáček je ve světě hodně oblíbený, Asiaté mají pro jeho hudbu velký cit. Je



Jak dlouho žijete na Brunšově a co se vám zde líbí
nebo nelíbí?
Jezdila jsem léta ke kamarádce
do Pikovic. Ta nám pak pomohla sehnat pozemek a v roce 2002
jsme si tu postavili dům. Teprve



{

15

}

{ ŠKOLA }

JDEME NA TO VĚDECKY
Zápis do první třídy
V návaznosti na celoroční projekt jsme pojali letošní zápis coby „Cestu vesmírem“. Děti
byly při příchodu do školy vítány mimozemšťany a výzdoba vytvořená žáky školy zahrnovala různé astronomické motivy – planety,
hvězdy, rakety, UFO atd. Při pohovoru s paní
učitelkami pak děti vytvářely postavy mimozemšťanů s různým počtem končetin, představovaly mimozemšťanům svého kamaráda
a orientovaly se ve vesmírném prostoru.
K zápisu se dostavilo 38 dětí, z nichž je prozatím přijato 34. Do 31. května musí být jasno
o odkladech. Individuální požadavky na přijetí však škola může přijímat i nadále a řešit
je dle aktuálních možností. Schůzka pro rodiče prvňáků je plánována během posledních
dvou týdnů v červnu.

Celoroční projekt
Na podzim 2014 byl vyhlášen projekt pro tento
školní rok. Jeho hlavní náplní je přímé setkání

s vědou. Od základních poznatků a zpracování referátů vedla cesta až k několika určitým
vrcholům celého projektu, kdy se mohly žáci
setkat s vědou v praxi. Jedním z nich byl projektový den na konci ledna. Žáci pátých a šestých ročníků si pod vedením paní učitelek
Chadimové a Švábové připravili pro své mladší kolegy několik pokusů. Ty pak prezentovali
ve skupinách. Každý měl čas si vše dostatečně
prohlédnout a někdy i vyzkoušet. Že pokusy
nebyly jen tak ledajaké, svědčí zejména „faraónovi hadi“, což je pokus, který potřebuje trpělivost, vytrvalost a opatrnost, neboť je to pokus
za použití chemických látek a ohně s opravdu
magickým koncem. (více na www.zshradistko.
cz). Zvláštní dík patří mamince paní učitelky
Švábové, která celý den zahájila předvedením
několika zvláštních pokusů, kterými zabavila
celou aulu. Dalším vrcholem byla vědátorská
exkurze do IQ Landie v Liberci. I zde si žáci
mohli vyzkoušet velké množství fyzikálních
a přírodních jevů na vlastní kůži.

Školská rada
V lednu 2015 skončilo funkční období školské rady. Děkujeme za spolupráci I. Nožičkové, J. Chadimové a M. Burianovi. Nová rada
ve složení D. Fröhlichová, L. Hašková a M.
Šafránková bude ve funkci tři roky.

Kolektiv pracovníků
Spolu s rostoucím počtem žáků a tříd se rozrostl i počet zaměstnanců školy (skoro dvojnásobně). Celkem se jedná o 18 osob. Všichni se
pomalu sžili. O žáky se však starají pravidelně
i další lidé, zejména vedoucí kroužků. Takže,
když se sejdou všichni... S výhledem zvyšování počtu tříd od nového školního roku opět
plánujeme nárůst pedagogických pracovníků.

Akce
Na březen „měsíc knihy“ jsme naplánovali
ve spolupráci s SDH Hradištko čtení hasičů
dětem a besedu s autorem dětské literatury
ve spolupráci s hradištskou knihovnou. Individuální akce a výlety tříd proběhnou dle
programu učitelek. V květnu se druháci,
třeťáci a čtvrťáci chystají na školu v přírodě
do Jizerských hor. Nesmíme také zapomenout
na vystoupení dramatického kroužku. Školní
rok bychom rádi opět zakončili táborákem.
Text: Mgr. ONDŘEJ HYNEK

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

V zimním období proběhl kurz předplaveckého výcviku v Benešově, ke kterému rodiče
zapsali 26 dětí mateřské školy. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Nejen vzhledem
k nízkému počtu si děti tuto aktivitu opravdu užily. Lektorky plavání naše plavce pokaždé chválily. Příští kurz je již zajištěn na příznivější roční období jaro 2016.

V únoru se uskutečnil další úspěšný masopust, o který se zasloužil Sbor dobrovolných
hasičů Hradištko a pedagogové mateřské
školy. Veselý průvod v maskách doprovodila
kapela Pytláci a zábavný chůdař. Finančně se
na akci podílela obec Hradištko. Děkujeme
všem, kteří nás podpořili svou účastí a velká
pochvala navíc patří těm, kteří přišli v maskách.

Poprvé na školku v přírodě
A co nás čeká? V termínu 25. – 30. května
2015 proběhne historicky první školka v přírodě pro přibližně 30 dětí naší MŠ. Nádherná
lokalita Krkonoš ve Strážném poskytne širokou škálu možností, jak příjemně obohatit
život předškoláka. Každopádně to bude zatěžkávací zkouška, jak děti zvládnou téměř
týden bez maminky J. V sestavě dospělých
pojede převážně doprovod, který má s touto
aktivitou několikaletou osobní zkušenost.
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Doufáme, že nám vyjde počasí, ale i na mokrou variantu jsme připravení.
Následovat bude červnový výlet pro všechny
děti mateřské školy a další akce navíc pro ty
nejstarší, kteří nastoupí od září do první třídy

ZŠ. Právě s budoucími školáky se rozloučíme na tradiční Zahradní slavnosti, kterou
každoročně připravují rodiče (a především
maminky) ve spolupráci se zaměstnanci
mateřské školy.
Ohledně letního prázdninového provozu
naleznete informace ke konci měsíce dubna
na webové stránce a ve vitríně na bráně MŠ.
Hezké jaro všem čtenářům přeje
Mgr. MAGDA BÍLKOVÁ,
ředitelka MŠ Hradištko

{ ŠKOLKA, KNIHOVNA }

KDYŽ KNIHOVNA PRASKÁ VE ŠVECH
Za uplynulé čtvrtletí jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost, které prověřily odolnost naší nové knihovny. Velmi nás těší pravidelná odezva čtenářů i jiných návštěvníků
a pokaždé trochu trneme, jestli se všichni vejdeme.

Velký úspěch mělo předvánoční tvoření
s Blankou Dvořákovou, při kterém si neobvyklou techniku scrapbooking vyzkoušelo
přes třicet dětí. Při cestopisné přednášce
Hany Petrákové museli někteří návštěvníci
oželet místa k sezení, ale i tak se s radostí
nechali přenést do krajiny amerických národních parků. Třicet židlí nestačilo ani při
přednášce Václava Matouška, který nás seznámil s výsledky svého dvouletého bádání
o historii rekreačního letoviska Hradištko.

Tatínkové v knihovně
V březnu „měsíci čtenářů“ jsme vyslyšeli celorepublikovou výzvu a pozvali do knihovny spolu s dětmi hlavně jejich tatínky, kteří
jsou nejméně početnou skupinou čtenářů.
V době otevírací doby jsme si je hýčkali kávou a moučníkem a hlavně jsme si od nich
poslechli pohádku, jak jinak než o tatínkách.
Tatínkové Ferencei a Auterský – hasiči četli
o hasicím přístroji, tatínek Zděnek – myslivec četl o nemilém setkání s medvědem,
tatínek Loučka – architekt četl o tatínkovi,
který sice umí kreslit domy, ale neumí vymýšlet pohádky a tatínek Burian četl o tatínkovi, který má samé ztřeštěné nápady. Všem
tatínkům patří velké poděkování za odvahu
a hlavně čas, který si pro nás našli.

Posázaví Jana Morávka
Sdružení Mezi řekami a Posázaví o.p.s. pořádají od dubna do září festival věnovaný
Janu Morávkovi (1888-1958), spisovateli
z Kamenného Přívozu, který ve své tvorbě
zobrazil život v našem kraji na přelomu 19.
a 20. století. O životě a díle Jana Morávka
nám bude vyprávět historik Pavel Borský,
a to v pátek 22. května v 18 hodin. Stejnému
tématu věnujeme i jednu z našich besed se
školními dětmi, kterým přiblížíme, jak vypadal život v našem kraji před sto lety.
Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ

Novinky pro dospělé
P. Soukupová – Pod sněhem
M. Formanová – Případ Pavlína
J. Klíma – Smrt podle druidů
I. Pekárková – Beton
A. Sedláčková – Moje pařížská revoluce
V. Vondruška – Smrt ve Vratislavi
R. Galbraith – Hedvábník
J. Moyesová – Než jsem tě poznala
B. Minier – Mráz
J. Padevět – Krvavé finále
M. Žantovský – Havel
V. Klaus – Chtěli jsme víc než supermarkety

Novinky pro děti a mládež
D. Mrázková – Nádherné úterý
J. Dědeček – Šli červotoči do houslí
J. Gaarder – Anton a Jonatán
P. Žiška – O botě, která si šlapala na jazyk
R. Dahl – Obr Dobr
O. Masiuková – Jak voní týden
E. Papoušková – Cestování s Velrybou
P. Čech – Dobrodružství pavouka Čendy II.
M. Bystrov – Nech ten mech
P. Soukupová – Bertík a Čmuchadlo
Kniha zábavných experimentů
O. Šefců – Od jeskyně ke katedrále

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADIŠTKO

Očekávaný zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 proběhne
ve dnech 5. a 6. května 2015 (den a čas příchodu nehraje roli v přijímání dětí). Hodláte-li
zapsat své dítě do Mateřské školy Hradištko, přijďte v těchto dnech v čase 16.00 – 18.30
hodin na adresu MŠ, Pikovická 270, Hradištko a ve třídě Dráčků získáte potřebné informace.

Přineste si s sebou žádost a evidenční list,
na kterém musí být vyplněna zdravotní způsobilost k nástupu k předškolnímu vzdělávání s vyznačeným povinným očkováním.
U samotného zápisu předložíte rodný list
dítěte a občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců dítěte. V době zápisu si můžete prohlédnout prostory mateřské školy a popovídat si s paní učitelkou a ředitelkou MŠ.
Na webové stránce www.skolkahradistko.cz
a ve vitríně na bráně mateřské školy najdete
tyto informace a také kritéria, podle kterých
bude rozhodnuto o pořadí přijetí. Na zmíněné webové stránce si můžete tyto dokumenty
stáhnout, popřípadě si pro formuláře přijít
každý čtvrtek v časech 14.00 – 16.00 hodin
do třídy Dráčků.
Kapacita mateřské školy čítá 73 dětí a nemůže být z hygienických a bezpečnostních důvodů překročena. Vzhledem k předchozím

létům se dá předpokládat, že bohužel nebude
možné přijmout všechny děti, které se dostaví k zápisu. Až po ukončení procesu zápisu
do ZŠ bude znám konečný počet dětí, které
nastoupí k povinné školní docházce. Stejný
počet míst bude obsazen nově přijatými dětmi k předškolnímu vzdělávání.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Občané třetích zemí jsou povinni doložit
oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu
ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského
zákona.
Bez ohledu na bodové ohodnocení bude
přednostně v souladu s ustanovením §34
odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě
v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky.
V případě rovnosti bodů budou děti přijaty
podle data narození od nejstaršího do naplnění kapacity mateřské školy.
Text: Mgr. MAGDA BÍLKOVÁ

Kritéria přijímání dětí do MŠ

1. Trvalý pobyt dítěte

2. Věk dítěte k 1. 9. 2015

kat. území Hradištko p. Medníkem

3 body

mimo katastr obce Hradištko

0 bodů

5 a více let

přednostní přijetí

4 roky

2 body

3 roky

1 bod
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{ VÝROČÍ 70 LET OSVOBOZENÍ }

HRADIŠTSKÝ ODBOJ

ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Pokud se mluví o dění na Hradištku za druhé světové války, zmiňuje se většinou nucené vystěhování, zřízení vojenského cvičiště zbraní SS, hrůzy, které prožili vězni v koncentračním táboře a ukrytí tzv. štěchovického pokladu. O tom, že na území naší obce
a v blízkém okolí působila odbojová skupina, asi dnes tuší málokdo. S její činností se
nyní seznámíme zásluhou Vladimíra Michálka, syna zahradníka Karla Michálka, který
nám před časem zaslal e-mail, v němž byl popis činnosti odbojové skupiny, tak jak ji
našel v pozůstalosti svého otce.

Zpráva o činnosti odbojové skupiny „Hradištko“ - hlášení vrch. strážm. Josefa Sedláčka z Hradištka, za okupace bytem v Sázavě –
z 50. let minulého století (z pozůstalosti Karla
Michálka, zahradníka z Hradištka č.p. 10):
Krátce po vystěhování obce Hradištko ustavila se v Sázavě odbojová skupina „Dvě řeky“,
která čítala asi šest členů. Vedoucím byl nadporučík Miroslav Rumler, mezi členy byl ředitel Josef Herold, oba z Prahy. Tato skupina
si vzala za úkol získávání zpráv týkajících se
umístění, síly, ozbrojení, národnosti atd. příslušníků SS v Hradištku a v okolí.
Skupina byla postupně rozšiřována. Zhodnocení prováděl nadporučík Rumler.
Po shození ruské partyzánské skupiny „SEVER“ u Kytína splynula skupina s touto partyzánskou skupinou. Vrchní strážmistr Josef
Sedláček obdržel tehdy za úkol zjistit početní
stav posádek SS v úseku soutoku řek Vltavy a Sázavy až pokud možná k Neveklovu,
jejich ozbrojení, národnost, opevnění atd.
Dále zajistit ubytování a stravování pro 10
partyzánů ve středu cvičiště v okolí Netvořic
a opatřiti průvodce parašutistických oddílů,
očekávaných ve větším množství k napadení cvičiště SS. Provedení tohoto úkolu předal mi nadporučík Miroslav Rumler, který
také přejímal hlášení. Někdy dostavil se

Hotel U Topolů v Davli
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pro zprávy poručík Vladimír Valenta, nebo
byly zaslány na nádraží do Vraného (jméno
úředníka jsem zapomněl), nebo byly zaslány
na zastávku Nová Ves pod Pleší. V podskupině vrch. strážmistra v.v. Josefa Sedláčka
byli pak zapojeni s následujícími úkoly: Stravování 10 partyzánů Václav Tošnar ze samoty Hubičkův Luh u Teletína a Karel Michálek v Krňanech. Průvodci parašutistických
oddílů: vrchní strážmistr Josef Melichárek
z Petrova, Václav Šnajdr ze Závisti u Třebsína, Piskáček z Hostěradic, Jan Zděnek z Hradištka, Josef Bartůněk z Brunšova a dobrovolně se přihlásil Václav Tošnar z Brunšova.
Podávání zpráv prováděl Bartůněk, Michálek, vrch. strážmistr Melichárek a montér
Duras z elektrárny v Krhanicích, který měl
možnost pohybovati se volně po cvičišti
s použitím kola. V Hradištku měla skupina
důvěrníka SS Oberscharführera Hanse Petrihu z Dráždan. Tento byl zaměstnán v kanceláři velitelství SS v Hradištku a podával
zprávy o počtu, jménech, rodopisu důstojníků, heslech stráží, přípravách opevňovacích
a destrukčních a národnosti příslušníků SS
oddílů.

Hradištko mělo být zničeno
Obec Hradištko a obce, v nichž byly větší
posádky, měly být bombardováním zničeny,
aby tak oddílům SS byl znemožněn odchod

do Prahy, až tam dojde k povstání. Současně měly být zbytky oddílu SS napadeny početnými parašutistickými oddíly. Průvodci
těchto oddílů měli již pohotovost. K provedení úkolu nedošlo a to z toho důvodu, že
k povstání v Praze snad z překotného spádu
událostí došlo o nějaký den dříve, než bylo
v původním programu. Okolnost tato byla
po převratu i novinářsky přetřásána a byla
skutečností.

Zatčen omylem
Z členů skupiny byl dne 5. května 1945
hlídkou SS z Hradištka zatčen vrchní strážmistr Josef Melichárek omylem místo vrch.
strážmistra v.v. Josefa Sedláčka a odveden
do Hradištka. Vyslýchajícím důstojníkem
bylo Melichárkovi dokazováno, že je ve spojení s partyzány, dojíždí se zprávami do Prahy s přesným určením dne, kdy se tak stalo,
že je členem „Výboru“ atd. Vrchní strážmistr
Melichárek, který byl zatčen ve službě v Petrově měl pro tyto dny alibi ve své služební
knížce, a nebylo mu tudíž nic dokázáno. Data
ta se shodovala s činností vrchního strážmistra v.v. Josefa Sedláčka a k omylu zatčení
došlo jen nepřesnými informacemi hlídky.
Vrchní strážmistr Melichárek, kterému byla
záměna při výslechu jasná, nic neprozradil. Odkud získaly SS oddíly v Hradištku
přesné informace o cestách vrch. stráž, v.v.
Sedláčka, nevíme. Vrchní strážmistr v.v. se
s Oberscharführerem Petri nikdy osobně
nesetkal, alespoň ne ve formě zpravodaje,
a tento tudíž nemohl a zejména ne o jeho
cestách věděti.
Schůzky s nadporučíkem Rumlerem a por.
Valentou konaly se ve zvláštní místnosti
hotelu U Topolů v Sázavě, kde tito také
přespávali nehlášeni a byli tam též stravováni. Nájemce hotelu v té době pí. Antonie
Pincová schůzky zprostředkovala a účel jí
byl znám.
Koncem ledna 1945 zapojila se skupina
vrch. strážmistra v.v. Josefa Sedláčka, prostřednictvím Zdeňka Rezenského, majora
z Prahy a štkpt. Ladislava Dvořáka z Davle
ještě na odbojovou skupinu „ON“ a Nejvyšší
radu vojáků. Od té doby podávala pak zprávy
získané výzvědnou činností na území cvičiště
SS také těmto skupinám a to cestou štábního
kapitána Dvořáka, který je podával dále.
Nadporučík v záloze Miroslav Rumler
bydlí v Praze II., Řeznická ulice, poručík v záloze Vladimír Valenta v Měcholupech a Josef
Herold v Praze II., Hopfeštova 9.

{ VÝROČÍ 70 LET OSVOBOZENÍ }

ORGANIZACE PIETNÍHO AKTU 2015
Jako každoročně bude v letošním roce naše obec organizovat u příležitosti státního
svátku České republiky pietní akt k uctění památky zavražděných vězňů v pobočce
koncentračního tábora Flossenbürg, která byla zřízena na území naší obce v průběhu
2. světové války.

Letošní pietní akt se uskuteční v pátek 8.
května 2015 se zahájením v 11.00 hodin
u Památníku obětem 2. světové války s následujícím programem:
– zahájení pietního aktu
– státní hymna České republiky

– slavnostní projev, zdravice hostů a účastníků
– kladení věnců a kytic
– kulturní vystoupení žáků základní školy
– ukončení pietního aktu














Letošní pietní akt je o to významnější, že je
tomu již 70 let, kdy si každoročně připomínáme jednu z nejhrůznějších událostí v dějinách lidstva. Srdečně zveme všechny občany
a věříme, že svou účastí napomohou ke zdárnému průběhu tohoto pietního aktu.
Text: MILAN VÁLA;
foto: VOJTĚCH PAVELČÍK

KALENDÁRIUM

10. – 12. dubna 2015 Čistá řeka Sázava

sobota 18. dubna 2015, tělocvična Hradištko od 14 hodin dětské šibřinky a od 20
hodin dospělé šibřinky na téma „Květinové děti – 60. léta“, hraje Horváth band
24. – 25. dubna 2015, prodejna Eva Havlíčková – veřejná sbírka na podporu azylu pro
opuštěná zvířátka, pořádá o. s. Záchranné pacičky
sobota 25. dubna 2015 v 15 hodin, sál ČMSCH – divadelní představení Tajemství
z jezírka
čtvrtek 30. dubna 2015 od 17 hodin, areál hasičské zbrojnice – pálení čarodějnic
5. a 6. května 2015 od 16 do 18.30 hodin, MŠ Hradištko – zápis k předškolnímu
vzdělávání od školního roku 2015/2016
pátek 8. května 2015 v 11 hodin, Památník obětem druhé světové války – pietní akt
pátek 22. května 2015 v 18 hodin, knihovna Hradištko – beseda s historikem P. Borským „Byl na Sázavě přívoz“

pátek 29. května 2015 od 17 hodin, ZŠ Hradištko – jarní koncert žáků prof. Jarmily
Mikotové
 neděle 31. května 2015 od 14 hodin, fotbalové hřiště TJ Slovan Hradištko – dětský den
 středa 17. června 2015, MŠ Hradištko – Zahradní slavnost
 sobota 20. června 2015 – Hradištská pouť a letní zábava, pouťový fotbal na hřišti


Dodatek – vyjádření zahradníka
Karla Michálka, Hradištko č. 10
V roce 1939 jsem byl zaměstnán jako zahradník u Královské kanonie premonstrátů strahovských v Praze IV., Na Strahově na jejich
ekonomii v Hradištku. Od roku 1940 jsem
si zahradu v Hradištku pronajal a provozoval zahradnictví samostatně. Když došlo
v r. 1942 k nařízenému vyvlastnění a vyklizení
obce Hradištko při zřizování vojenského cvičiště SS, bylo mi okupanty nařízeno, že musím
jako odborník zůstat a byl jsem přestěhován
do Krňan, odkud jsem jako dělník musel dojíždět denně za svojí prací do Hradištka.
V té době jsem se také dohodl s vrch. stráž.
Sedláčkem, který byl na penzi v Sázavě,
o tom, že bych mohl podávati mnohé zajímavé zprávy z cvičiště, které by nepochybně
přišly vhod tehdejším nepřátelům říše. Věděl
jsem, že Sedláček takové informace shání.
A poněvadž jsme se léta znali, brzy jsme se
domluvili. Sehnal jsem mu také na jeho přání
několik osob, které bydlely na cvičišti a byly
ochotny ubytovat parašutisty a partyzány.

Josef Melichárek v roce 1943 na Petrově
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{ VÝZNAMNÁ MÍSTA V OKOLÍ }

OD KOSTNICE AŽ K MANDAVĚ
Tento článek, adresovaný redakci Hradištského zpravodaje, byl napsán doslova a do
písmene v předvečer hlavních vzpomínkových akcí organizovaných postupně Spolkovou republikou Německo již od loňského roku v Badensko-Württemberské Kostnici.
Tyto akce by měly připomenout výročí 600 let od konání tzv. Kostnického koncilu, významného nejen pro českou společnost, ale i pro celou Evropu.

Kostnický koncil
Kostnický koncil (dále jen KK), v pořadí 16.
ekumenický koncil, svolaný papežem Janem
XXIII. na měsíc listopad 1414, měl především ukončit tzv. papežské schizma (trojpapežství), trvající již od roku 1378. V papežském schizmatu šlo o mocenský zápas mezi
římským papežem Řehořem XII. a jeho protějškem Benediktem XIII., který v té době
sídlil ve francouzském Avignonu. Svoji úlohu
v této záležitosti sehrával i samotný francouzský král. Oba papežové byli sice roku 1409
sesazeni ze svých úřadů církevním koncilem
v Pise, avšak tím se daný problém nevyřešil.
Naopak. Papež tehdy nemusel rozhodnutí koncilu uznat. Bez abdikace těchto dvou
papežů koncil zvolil za novou hlavu církve
Alexandra V., tedy v pořadí třetího papeže
na evropském kontinentu.

tory uvést na víru pravou, nebo je umlčet.
Kardinálové si nechtěli nechat do svých rozhodnutí zasahovat světskou mocí.

Odsouzení mistra Jana Husa
Výsledkem těchto jednání byla i smrt mistra Jana Husa, rektora Univerzity Karlovy

ký král Václav IV. Na značný pokles autority
státu a církve po kostnických událostech měli
vliv i reformní kněží a lidoví kazatelé, kteří
byli vylučováni z kostelů dosavadními faráři.
Reakcí lidových kazatelů byly výzvy adresované širokým vrstvám obyvatel k poutím
na hory. Lidová shromáždění (tábory lidu)
sehrála důležitou úlohu v době husitské revoluce. Právě na těchto táborech lidu radikální
kněží vysvětlovali své názory a požadavky:
přijímání pod obojí, svobodu náboženského
vyznání, zákaz kupčení s odpustky atd.

Pirát papežem
Celkovou situaci ještě zkomplikovalo brzké
úmrtí Alexandra V. Na jeho místo byl zvolen nový papež Balthasar Cossa (s minulostí námořního piráta) a tento přijal jméno
Jan XXIII. Měl se stát vůdčí osobností výše
zmíněného kostnického koncilu svolaného
z iniciativy uherského krále Zikmunda Lucemburského. Jan XXIII. se však v průběhu
konání koncilu pokusil o útěk, byl ale dopaden a následně v Kostnici uvězněn.

Koncil trval několik let
Průběh koncilu byl velmi dramatický a velmi
dlouhý. Trval až do dubna 1418. Vedle řešené
otázky trojpapežství byly řešeny věroukové
problémy spolu s reformací některých pořádků v církvi. Snaha o reformaci církve již tehdy
prolínala celou Evropu a bylo třeba reformá-

v Praze. Byl to právě mistr Jan Hus, který byl
na valném shromáždění koncilu v hlavním
kostnickém chrámu po přečtení 30 „kacířských výroků“ vybraných z jeho spisů a poté,
co je odmítl odvolat, koncilem odsouzen. Hus
byl zbaven kněžství a všechny jeho spisy byly
určeny ke spálení. 6. července 1415 okolo desáté hodiny ranní byl nad Husem rozsudek
vykonán. Byl upálen na mrchovišti za hradbami města Kostnice a jeho popel následně
smeten do řeky Rýna. Stejný osud stihl o rok
později i Husova stoupence Mistra Jeronýma
Pražského, který byl 30. května 1416 na stejném místě odsouzen a jako kacíř upálen.

Husitství v Čechách
Už během měsíce září 1415 čeští a moravští
páni v památním listu opatřeném bezmála
500 pečetěmi protestovali proti upálení mistra Jana Husa. Tím v podstatě odmítli nařčení Husa i obyvatel království z kacířství. Šlo
o sebevědomý projev přímého odporu proti
autoritě oficiální církve. Reakce koncilu byla
jednoznačná: vyhladit kacířství v Čechách
i za cenu vyhlášení křížové výpravy! V této
fázi dějinného vývoje bohužel zcela selhal čes-
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Mandava
Jeden z významných táborů lidu se uskutečnil dne 30. září 1419 na Mandavě, nebo
také Na Křížkách, ležících 6 km jihovýchodně od obce Jesenice v okrese Praha –
východ. Jedná se o ploché návrší nad obcí
Sulice v nadmořské výšce 482 metrů, přes
které dnes probíhá silnice ve směru Praha–
Benešov–Tábor s označením II/603. Právě
na tomto místě byl učiněn významný krok
k jednotné organizaci husitského hnutí,
neboť tehdejší situace v českých zemích
se stávala neudržitelnou. Nejhorší byla
v Praze. Následoval Písek, Klatovy, Plzeň,
Hradec Králové, Louny a v neposlední řadě
i Žatec.

Výzva k boji
Na Mandavě se sešli příznivci Husova učení
z Prahy, jižních Čech a Plzeňska. Přivedl je
husitský kněz Václav Koranda, hlavní řečník tohoto táboru lidu. Ten ve svém kázání
kladl důraz na svobodu Božího slova a přijímání pod obojí a potřebu neústupnosti vůči
Antikristu. Na Mandavě poprvé zazněla
z úst Václava Korandy slova: „Bude třeba cho-

{ Z PŘÍRODY }

O SOUTOKU

Naše obec je „pod Medníkem“ – její střed je o 136 metrů níže než vrchol Medníku – ale
je také nad soutokem – a to o 80 metrů nad Sázavou a Vltavou.

Soutoky našich velkých řek jsou velmi rozmanité. Na ostrohu hluboko do krajiny
zaříznutých koryt Vltavy a Otavy se tyčí
monumentální hrad Zvíkov. Soutok Labe
a Orlice v Hradci Králové je dokonce pojat
umělecky – v přilehlém parku je sousoší objímající se dvojice jinocha (Labe) a dívky (Orlice). U Mělníka, „...tam, kde se stýká proud

řeky Labe s Vltavou...“ , je soutok ze strany
ostrožny téměř nepřístupný, hustý lužní les
s podrostem je tam bez cest. Málokdo tam
kdy došel, zato nad ním na pravém břehu
skýtá mnoho vyhlídkových míst staroslavné
město se zámkem a terasami.
Soutok Berounky a Vltavy býval až do roku
1829 pod zbraslavským zámkem, ale velká

dit nikoliv s holí poutnickou, ale s mečem!“
Tím přímo vyzval k ozbrojenému povstání.

218 km pramen Sázavy (Velké Dářko)
298 km Vltava od soutoku Teplé a Studené
Vltavy
78 km do Labe u Mělníka
971 km do moře v Hamburku
Mohly by se zde zmínit třeba i katastrofální
povodně:
Sázava 3. 2. 1862 600 cm
Vltava 13. 8. 2002 pětisetletá povodeň ...
Text: EDITA FIKEROVÁ;
foto: Vojtěch Pavelčík
ce s návštěvou Husova domu (s popiskami
v českém i německém jazyce), Husova kamenu, kde byl Hus upálen a následně byl upálen i Jeroným Pražský. V Kostnici se konají
výstavy i další akce k 600. výročí koncilu již
od roku 2014.

Mandava dnes
Na paměť významného husitského shromáždění byl na Mandavě (Na Křížkách) v roce
1931 vybudován dvoukřídlý památník se
zabudovanou 12 metrů vysokou věží, která
slouží jako rozhledna. Ačkoliv shromáždění bylo svoláno na svátek sv. Jeronýma, tj.
30. září, deska umístěná na pravém křídle
památníku z nejasných důvodů datuje toto
shromáždění na 29. září 1419. Vlastní text
na desce zní: Husitskému lidu, který v těchto
místech dne 29. 9. 1419 poprvé si uvědomil,
že milovati a držeti pravdu znamená bránit ji
vždy a proti všem.

povodeň si tehdy prorazila nové koryto až
k Lahovicím. Z nového velkého mostu přes
Berounku je nenápadný soutok vidět, dokonce jsou k tomu na mostě postaveny dvě
„rozhledny“ (ale asi na ně nikdo nechodí).
Původní soutok Lužnice a Vltavy pod Týnem
nad Vltavou je dnes pod hladinou Orlické
přehrady. Nový je posunutý výše a ostrožnu
zdobí přenesená sloupová boží muka, podle
pověsti na místě popravy velitele lupičské
bandy zběhlých vojáků v době Václava II.
Splynutí Chrudimky a Labe zdobí pernštejnský zámek v Pardubicích. Naproti tomu
ničím nezaujme nenápadný soutok Jizery
a Labe u Lázní Toušeň nebo soutok Ohře
a Labe proti Litoměřicím – bez značení.
Náš soutok Sázavy a Vltavy je zakončením
dvou romantických zalesněných údolí, kterými vedou staré a hojně navštěvované turistické stezky. Je dobře vidět z nového mostu
v Davli a všechny nás vždy upoutá alespoň
po vysoké vodě na Sázavě, kdy se její kalná
voda výrazně mísí se stále tmavou vodou Vltavy. Ze strany od Hradištka si však neméně
zasluhuje pozornost, zejména svojí malebnou přírodní vyhlídkovou plošinou na skalnatém masivu ostrožny pod zaniklou (1278)
středověkou osadou Sekanka.
Pokud by se na soutoku jednou podařilo
(jako součást naučné stezky?) postavit informační tabuli, nebo ještě lépe kamenný rozcestník, odolný ledům i vandalům, pak by se
tam mohly objevit třeba tyto údaje:

Tip na výlet
Návštěvu Mandavy lze doporučit na rodinný výlet se zaměřením na poznání jednoho
z důležitých míst české historie (v bezprostřední blízkosti památníku je nekuřácká
restaurace s velmi dobrou kuchyní). Dalším
typem na výlet je návštěva německé Kostni-

Husitství je důležitým obdobím českých
dějin, bylo samozřejmě součástí evropské
reformace. Jan Hus i Jan Žižka jsou českými
národními hrdiny a neměli bychom (stejně
jako to u svých národních hrdinů nedělají
jiné národy) podle našeho názoru podlehnout některým současným tendenčním hodnocením husitství z pohledu 20. a 21. století.
Text a foto:
JAROSLAV a MILOSLAVA ZAHÁLKOVI

{

21

}

{ Z HISTORIE }

ZVON ZE ZVONIČKY JSME NAŠLI PO VÁLCE VE SKŘÍNI
Brunšovská zvonička stávala v místě, kde dnes vedou schody
z Brunšova dolů k mostu. Před vybudováním schodů zde vedla
klikatá pěšina a zvonička stávala v její střední části. Schody postavili za války Němci a zvoničku zničili.

Zobrazený domek na obrázku byl doškový,
patřil Vačkářovým a Němci ho také zbourali,
jako ostatní domky v těch místech. V dolní
části obrázku pod husami bychom našli dvorek a domek, kde bydlela babička Rezková
a Vaňkovi. Babička Rezková denně zvonila
na zvoničce poledne a klekání, také jiným
tempem umíráček. Po vystěhování prostoru
by na zvoničku stejně nemohl nikdo zvonit,
všude byli jenom němečtí vojáci.

Kam zmizel zvon
Moji rodiče Antonín a Josefa Širokých si před
válkou postavili na Ovčičkách domek (dnes
v něm žije jejich vnuk Pavel Pešek s rodinou), který museli při vystěhování obyvatel
opustit a bydleli jsme pak ve Štěchovicích
na Pankrací. Náš domek obýval německý
důstojník s rodinou. Když jsme se po válce
vrátili do svého domku, našli jsme kromě jiného ve skříni zvon z brunšovské zvoničky.
Pravděpodobně si ho důstojník přivlastnil při
bourání zvoničky. Otec odevzdal zvon národnímu výboru v Hradištku. Co se s ním stalo
nebo kdo ho odcizil, by musel pátrat nástupce národního výboru u tehdejších funkcio-

nářů nebo v sídlech
výboru. Možná, že
by se někde na půdě objevil. Zvonička nebyla po válce
obnovena, protože
komunisté neměli
zájem o obnovu
těchto tradic, ba
právě naopak.
Text: ANTONÍN
ŠIROKÝ

JAK ZAČALA ZVONIT ZVONIČKA,
UTÍKALA JSEM DOMŮ

U Richterů v hospodě visela malá zarámovaná fotografie, na které byla zvonička v pozadí s naší chalupou. Můj táta podle této fotky nechal namalovat
obraz. Dostali jsme ho od něj o prvních Vánocích,
které jsme slavili v nově postaveném domě. Visí mi
v obývacím pokoji dodnes.
Zvonička stála u plotu domu Rezkových. Pan Rezek
padl v první světové válce, zůstala jenom paní Rezková. Ta zvonila každý den, ráno v poledne a večer.
Na obrázku je vnučka paní Rezkové Růžena Čížkovská se svou tetou, dcerou paní Rezkové, která bydlela se svým mužem panem Málkem v domečku nad
Richterovou hospodou.
Hlas zvoničky jsem slýchala jen do svých sedmi let,
pak přišlo vystěhování. Ale dodnes si vzpomínám,
že jak začala večer zvonit, tak kdybych si hrála bůhvíkde, všeho jsem nechala a utíkala domů. Měla
jsem nařízeno, jakmile bude zvonit zvonička, musím domů, jinak mi zamknou.
Vyprávění Z. Kirschnerové Za války zmizela nejen zvonička, ale
zaznamenala Lucie Hašková také dům Vačkářových a Rezkových
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{ SPOLKY }

ČERNÁ ZVĚŘ – REKAPITULACE A STATISTIKA
Při pomyšlení, že se v dalším čísle Zpravodaje opět objeví článek o divočácích, jsem
se opravdu dlouho rozmýšlel, zda se k tomuto evergreenu ještě vracet… Nu což, jaro
je tady, rekreanti již klepou na své zazimované chatičky a bachyně právě metaly další
várku pruhovaných „rypáčků“. Vzhledem k mírné zimě můžeme počítat s tím, že nejen
ve stráních okolo Hradištka bude opět živo…

Než tedy zvednete telefon nebo budete sepisovat další petice, zamyslete se, zda i vy děláte
vše pro to, abyste prasata na své zahrádky nelákali a měli je řádně zabezpečené. Při venčení
psů myslete na to, že v každém psu je kousek
lovce a pokud se potká v nějakém křoví se zalehlou bachyní se selátky, bude ho jistě velmi
zajímat. Je otázkou, jestli bachyně bude mít
pro štěkajícího a dorážejícího pejska pochopení, a majitel při ochraně napadeného mazlíčka
nedopadne tak, jako náš kolega na ilustrační
fotografii… Nabízí se otázka: „Pejskaři, venčíte-li své miláčky, kteří samozřejmě nic nedělají
a vždy poslouchají na slovo, tedy nepotřebují
být na vodítku, jste v dobré fyzické kondici?“

Počty ulovené černé zvěře
A teď rekapitulace hlavně pro ty, kteří stále tvrdí, že myslivci s přemnoženou černou
zvěří nic nedělají. A mimochodem vězte, že
dle mých informací nikde, v okolních podobně postižených obcích, myslivci nevycházejí
obyvatelům vstříc tolik co my.
Odchyt do lapáku – od července 2014, kdy
nám obec zakoupila odchytové zařízení, se
podařilo odchytit 16 kusů černé zvěře.

Lov na společných honech – v nejbližším
okolí Hradištka jsme uspořádali tři hony,
na kterých se podařilo ulovit celkem 6 kusů
černé zvěře.
Individuální lov – na čekané jsme ulovili 4 kusy divočáků.
Z celkového počtu 43 kusů
ulovené černé zvěře v honitbě Medník v mysliveckém roce 2014/15, jich bylo „úctyhodných“ 26 kusů uloveno
v nejbližším okolí vašich domů a zahrad, v částech Brunšov, Rajchardov, Šlemín, Sekanka a Budákov.
Jak jsem už několikrát zmiňoval, černá zvěř v obci je
nepříjemnou realitou. My se
snažíme, aby dopady tohoto
problému byly na obyvatele co nejmenší. Na druhou
stranu, je to boj s větrnými
mlýny. Zvláště když pak vidím spoustu zanedbaných
nemovitostí, téměř v centru

obce, se zarostlými zahradami, které prasata
přímo podbízivě lákají. K neméně závažnému nešvaru, čištění zahrádek formou vyvážení bioodpadu za plot k sousedovi, už se ani
nebudu vyjadřovat. Sami se na procházce
přesvědčte, že se tak stále děje.
Text: RUDOLF ZDĚNEK;
foto: Vlaďka Bartošová

VÁNOČNÍ TURNAJ 2014 – 37. ROČNÍK

Jako každý rok se 25. prosince 2014 uskutečnil v tělocvičně TJ Slovan Hradištko tradiční
fotbalový turnaj trojic. Již po sedmatřicáté se sešli nynější a bývalí hráči, funkcionáři
a fanoušci den po Štědrém večeru. V tomto roce bylo rozlosováno 21 hráčů do sedmi
týmů (nejméně za posledních pětadvacet let).

Hrálo se systémem každý s každým a postupovalo šest celků do vyřazovacích bojů. Poprvé v historii se stalo, že nedorazil
ani jeden z obhájců. Petra
Haška skolila nemoc, stejně
tak Rachota (Pavla Růžičku)
a Mirek Hošna ml. přišel
po zranění jen na chvilku.
Odnesl si alespoň cenu
za porodníka roku, neboť se
mu před Vánocemi narodil
syn Mikoláš.

Kdo byl objev turnaje
Soutěž byla velmi dramatická a do posledních zápasů nebylo jasné, kdo si vytáhne
černého Petra a půjde předčasně pod sprchy.
Nakonec vypadl po losování jeden z favoritů,
tým Honzy Jarůška. Vyřazovací boje přinesly
opět napínavou podívanou, a aby nebylo slova „poprvé“ v tomto roce málo, tak poprvé
v historii se ani v jednom zápase neprodlužovalo. Pouze jednou bylo prodloužení blízko,
v boji o třetí místo, kdy se střetly týmy Jakubů

Kotěry a Kostrounka. Mužstvo Kuby Kotěry
vedlo již 2:0, nakonec tým
druhého Jakuba vyrovnal
a v poslední vteřině zápas
rozhodl objev turnaje dorostenec Vojta Jurčík.

Dva nejlepší střelci
Ve finále se utkala mužstva
Ládi Volešáka ml. a Martina
Vnoučka ml. Opět to bylo
velmi dramatické utkání.
Nakonec po boji vyhrál tým
Ládi Volešáka v poměru 2:1 a získal tak putovní pohár a tradiční šišku uheráku. Cenu
pro nejlepšího střelce si odnesli dva spoluhráči, Luboš Trhlík a Ladislav Volešák (oba
nastříleli devět gólů). Cenu pro nejstaršího
hráče získal „neprůstřelný“ obranář Pavel
Možiš, cenu pro nejmladšího hráče dostal
David Zdeněk a do Síně slávy turnaje byl
uveden bývalý dlouholetý funkcionář a předseda Stanislav Varcaba starší.
Turnaj se opět povedl, nechyběla dramatičnost ani zábava. Rád bych poděkoval všem,

kteří se na turnaji podíleli organizačně, hráčům, kteří dorazili, i fanouškům, kterých
není nikdy málo.
Celková tabulka Vánočního turnaje 2014
 Volešák Ladislav ml., Vnouček Martin st.,
Trhlík Luboš
 Vnouček Martin ml., Hašek Václav st.,
Zdeněk David
 Kostrounek Jakub, Vondrášek Ladislav,
Jurčík Vojtěch
 Kotěra Jakub, Pešek Ladislav,
Bačovský Petr
 Vlk Martin, Vondrášek Martin,
Švéda Karel ml.
 Fiala Martin ml., Bejšovec Jiří,
Fiala Lukáš
 Jarůšek Jan, Možiš Pavel st., Švéda Karel st.
Text a foto: KAREL ŠVÉDA

OPRAVA Z MINULÉHO ČÍSLA
V článku „Pikovické střípky“ došlo omylem k otištění neaktuální verze. Za chybu
se omlouváme. Věta o konečném umístění pikovických fotbalistů měla znít takto:

„I když se zdálo, že po prvním zápase (prohra
s týmem Zlatníky B 0:4) nebude forma nejvyšší, v ostatních zápasech se naši hoši vzmužili a výsledkem jim bylo šesté místo v tabulce
Prahy západ IV. třídy skupiny A.“
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PROČ JSME ODHLÁSILI FOTBALOVÝ A-TÝM DOSPĚLÝCH
Je poměrně složité vyjadřovat se ke konci něčeho, čemu jsme roky obětovali spoustu
času a energie, ale bohužel odezva byla s postupným stárnutím hráčů, kteří Hradištkem
prošli od mládeže až k dospělým, stále menší a menší a když jsme v průběhu podzimní
sezony zjistili, že i se šesti hostujícími hráči jsme jen stěží schopni nejen konkurovat soupeřům, ale vůbec k zápasům odjet v jedenácti lidech, bylo čím dál jasnější, že bez téměř
kompletní jedenáctky hráčů „odjinud“ nebudeme moci soutěž dohrát.

DOMÁCÍ ZÁPASY – jaro 2015
NE
NE
NE
NE
NE
NE

29. 3.
12. 4.
26. 4.
10. 5.
24. 5.
7. 6.

DOSPĚLÍ – III. třída
15.00 Slovan – Klínec
16.30 Slovan – Hvozdnice „B“
17.00 Slovan – Libeř
17.00 Slovan – Zvole „B“
17.00 Slovan – Jesenice „B“
17.00 Slovan – Davle; (v jedn. SO 6. 6.)

DOROST – okresní přebor
SO 4. 4. 10.15 Slovan (dor) – Jíloviště
SO 18. 4. 10.15 Slovan (dor) – Dobřichovice
SO 2. 5. 10.15 Slovan (dor) – Černošice/Kazín
SO 16. 5. 10.15 Slovan (dor) – Dolní Břežany  
SO 30. 5. 10.15 Slovan (dor) – Rudná
STARŠÍ ŽÁCI – hrají svá utkání
na hřišti ve Štěchovicích

SO 18. 4 10.00 Slovan (žáci) – Dobřichovice
/Řevnice
PÁ 1. 5. 17.00 Slovan (žáci) – Jílové
ČT 14. 5. 17.30 Slovan (žáci) – Červený Újezd
SO 16. 5. 10.00 Slovan (žáci) – Dolní Břežany
SO 30. 5 10.00 Slovan (žáci) – Průhonice
SO 13. 6. 10.00 Slovan (žáci) – Černošice
MLADŠÍ ŽÁCI – okresní přebor

NE12. 4. 14.00 Slovan (žáci) – Vestec
SO 25. 4. 14.30 Slovan (žáci) – Průhonice
ČT 7. 5. 17.00 Slovan (žáci) – Mníšek/Čísovice
STARŠÍ PŘÍPRAVKA „A“ a „B“
– okresní přebor

NE 5. 4. 09.00 Slovan „B“ (st.př.) – Slovan „A“
(st.př.) tento zápas bude odehrán po
dohodě – informace bude na webu
NE 12. 4. 09.00 Slovan „B“ (st.př.) – Štěchovice
NE 26. 4. 09.00 Slovan „B“ (st.př.) – Jesenice
„A“
         
11.00 Slovan „A“ – Průhonice
NE 10. 5. 09.00 Slovan „B“ (st.př.) – PFA „B“
          11.00 Slovan „A“ – Dolní Jirčany
NE 24. 5. 09.00 Slovan „B“ (st.př.) – Zlatníky
11.00 Slovan „A“ – Psáry/Jesenice „B“
NE 7. 6. 09.00 Slovan „B“ (st.př.) – Zvole
11.00 Slovan „A“ – PFA „A“
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
– okresní přebor

SO 11. 4. 2013 9.30 TURNAJ NA HRADIŠTKU
Účastníci: Hradištko, PFA „A“ a „B“, Štěchovice,
Kamenný Přívoz „A“ a „B“
Informace na www.hradistko-fotbal.estranky.cz
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Lehce si každý z nás spočítal, že by tahle
věc stála i spoustu peněz a nepřinesla by
nic víc než dohrání 15 zápasů jarní části.
Ale i tak jsme čekali, promluvili s našimi
hráči, z nichž ale svoji pravidelnou účast
na zápasech přislíbili jen čtyři. Nakonec
ze schůze výboru v polovině února vyšlo
jednoznačné resumé, i přes poměrně vysokou pokutu (ale zase podstatně nižší, než
by byly náklady na hostování minimálně
deseti hráčů, cesty k zápasům, praní dresů,
vyplácení rozhodčích apod.) soutěž odhlásíme, na jaře dohrajeme III. třídu a podle
toho, jaká bude účast a výkonnost hráčů,
přihlásíme v příští sezoně buď krajskou B
třídu (i když to teď momentálně k tomu nespěje), nebo některou z okresních soutěží.

Ubylo hráčů i fanoušků

Naším cílem je nadále se účinně věnovat mládežnickým týmům, jejich hráče
postupně zapojovat do vyšších kategorií

a snad se tak pomalu vrátit k tomu, co tu bylo
v 90. letech, dostatečná základna nadšených
hráčů v Hradištku žijících nebo majících
k němu blízký vztah, podle jejich schopností hrát soutěž, která jim bude vyhovovat
a po zápase si najít čas sednout a správně zápas vyhodnotit. Bohužel tito „kluci“ již dosáhli věkové, někteří i váhové hranice, která
účasti v A třídě neodpovídá. Před pár lety
mohli ještě výpadky mladších zacelit, dnes už
to nejde… Určitě se projevuje to, že nám roky
chyběl kvalitní tým dorostu, restart této kategorie se pod vedením Miloše, Radka, Vendy a Lukáše podařil až v posledních letech.
Doufáme, že hráči i trenéři vydrží a současný
dorost bude brzy základem našeho nového
týmu. Určitě by pomohla i větší podpora ze
strany fanoušků, kterých po odchodu „skalních“ do fotbalového nebe také značně ubylo.
Celá obnova týmu bude běh na delší trať, záležet bude hodně na trénerech, rodičích a samotných dětech, aby je fotbal bavil a vydrželi
u něj nejen po dobu přípravky a žáků.
Další informace můžete sledovat
na našem webu

www.hradistko-fotbal.estranky.cz.

Text: LADISLAV VONDRÁŠEK

ŠIBŘINKY 2015

SOBOTA 18. DUBNA 2015

Zveme opět všechny malé i velké na tradiční hradištské šibřinky,
maškarní zábavu, které se účastní každým rokem více a více
rozličných masek. Největší oblibu si dosud získala témata let
třicátých a osmdesátých, proto bude letošní výběr tématu
v podobném duchu, tentokrát léta šedesátá, období květinových dětí.
Zahraje nám stejně jako loni osvědčená kapela HORVÁTH BAND
a čeká nás i taneční překvapení.

TĚŠÍME SE NA VÁS.
Dětské šibřinky začínají ve 14.00 hodin, dospělé od 20.00 hodin
– obě plánujeme již tradičně jako nekuřácké a věříme,
že i v tento jarní čas dorazíte v hojném počtu.
Předprodej vstupenek včetně zamluvení míst u stolů
na večerní šibřinky je na telefonu 602 707 141
nebo na obecním úřadě od 25. března
a důležité, místa jsou držena jen do 20.30 hodin, tak si pospěšte.

DĚTSKÝ DEN – NEDĚLE 31. KVĚTNA 2015
Dětský den na fotbalovém hřišti plánujeme

na neděli 31. května od 14.00 hodin.

Doufáme, že se vydaří počasí a dětí i rodičů přijde co nejvíc.
Loni nám už nestačilo 200 balíčků, letos zkusíme připravit pár dalších
navrch. Parkování bude na cestě směr Ovčičky a před knihovnou,
ale pokud to půjde, raději doražte pěšky.

{

25

}

{

26

}

{ RŮZNÉ }

DOBROVOLNÍCI

V POLOVINĚ DUBNA OPĚT
UKLIDÍ BŘEHY ŘEKY SÁZAVY

Dobrovolníci se od 10. do 12. dubna vydají opět k řece Sázavě,
aby před nadcházející turistickou sezonou vyčistili její břehy. Tradiční jarní úklid známý jako Čistá řeka Sázava se uskuteční už podesáté. Podruhé se bude řeka uklízet od pramene až do Pikovic.
Přidat se může každý – ať už přiložením rukou k dílu nebo finanční
či materiální pomocí.
„Dobrovolníci už se nám hlásí, každý týden
přibude tak deset lidí. Na každém úseku
máme v současnosti kolem 20 lidí,“ řekla
manažerka projektu Čistá řeka Sázava Denisa Cibulková, která organizuje pod hlavičkou společnosti Posázaví o.p.s. úklid mezi
Kácovem a Pikovicemi. Tato téměř 90 kilometrů dlouhá část bude stejně jako v předchozích letech rozdělena na pět úseků, které
se budou uklízet současně. Každý bude mít
svou partu dobrovolníků a zásobovací tým,
který pro ně zajistí vše potřebné od rukavic,
pytlů na odpadky až po stravování a ubytování.
Mezi Kácovem a Pikovicemi se do úklidu
každoročně zapojí víc než tisíc dobrovolníků. Jsou mezi nimi děti, školáci, studenti,

vodáci, hasiči, rybáři a spousta dalších lidí,
kterým není čistota řeky Sázavy lhostejná.
Pravidelně se přidávají i regionální školy –
letos už se přihlásilo pět z nich. Projekt inspiroval i další skupiny obyvatel. „Jednáme
o odstranění skládky, která se nachází dál
od řeky. Dobrovolníci se nabídli, že ji uklidí pod hlavičkou projektu Čistá řeka Sázava, takže jim na to poskytneme potřebný
materiál,“ dodala Denisa Cibulková.
Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní
podnik a společnost Bisport s.r.o., mediálním
partnerem Rádio Blaník. Patronkou projektu
je zpěvačka ANETA LANGEROVÁ, která se
pravidelně zapojuje i do samotného úklidu.
Text: JAROSLAVA TŮMOVÁ

10. – 12. dubna 2015

"Sázava nám za to stojí - bude čistá jako loni?"
Již podesáté za pomoci dobrovolníků spustí společnost Posázaví o.p.s. projekt „Čistá řeka Sázava“. Jedná se o generální úklid řeky
Sázavy a jejího okolí. Dobrovolníci z lodí i ze břehu sbírají do pytlů
vše, co do řeky a její blízkosti nepatří, a na nákladních autech odpad
odvážejí na skládky.

Přidáte se k nám?
Uvítáme jakoukoli formu pomoci!

Zapojit se můžete:
- jako dobrovolník při úklidu
- poskytnutím materiální pomoci
- finančním příspěvkem

Číslo sbírkového účtu: 1249-326666339/0800
Přihláška a informace: Denisa Cibulková, tel.: 608 702 061
email: cibulkova@posazavi.com, www.posazavi.com
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Zveme vás na

VEŘEJNOU SBÍRKU
na podporu azylu pro opuštěná zvířátka,
která se bude konat

v pátek 24. dubna
od 7 do 17 hodin

a v sobotu 25. dubna 2015
od 7 do 12 hodin
v prodejně na Brunšově Eva Havlíčková.

Moc prosíme hodné lidi za jakoukoliv podporu,
ať ve formě materiální nebo finanční pomoci
pro naše sdružení, jehož posláním
je ochrana zvířat, a to zejména domácích zvířat
(pejsci + kočičky) – toulavých, týraných nebo opuštěných.
Přinést můžete krmení (konzervy, granule,
pamlsky), pelechy, misky na krmení, vodítka,
obojky, odblešovací přípravky, desinfekční
prostředky nebo přispět jakoukoliv částkou
do naší sbírkové kasičky, z níž budou prostředky
použity na veterinární péči našich svěřenců.

Budeme opravdu rádi za jakoukoliv pomoc.
Bude to právě váš krok, který pomůže zvířeti
v nouzi, které se nemůže osudu bránit.
O.S. Záchranné pacičky

ZAKÁZKOVÉ
KREJČOVSTVÍ
dámské  pánské  dětské

 Zakázková

tvorba oděvů

 Opravy

a úpravy oděvů

 Šití bytového
textilu

RENÁTA DUDOVÁ
MASEČÍN 275
776 865 801
Před osobní návštěvou prosím volejte!

{
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Školička Mája
Pikovická 280, Hradištko
tel.: 723 208 644
e-mail: info@skolicka-maja.cz

BURZA DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A VYBAVENÍ
Sobota 11. dubna 2015
od 9 do 15 hodin

Do prodeje přijímáme
dětské oblečení, boty, sportovní
vybavení, hračky, kola a kočárky.
Věci noste prosím čisté a nezničené.
Za každý kus účtujeme 1 Kč.
Provize za režijní poplatky činí 20 %
z prodejní ceny.
V sobotu nevyzvednuté věci budou věnovány charitě
a jsou zpět nevymahatelné.Věci je třeba předem sepsat.

Příjem věcí:
pátek 10. dubna od 16 do 19 hodin
Výdej neprodaného zboží:
sobota 11. dubna od 18 do 20 hodin

Pronajmeme na Hradištku

rodinný dům (3+1) se zahradou.
Více informací na telefonním čísle 606 161 240.

PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
NA HRADIŠTKU.
Termín: 7. – 10. 7. a 24. – 28. 8. od 8 do 16 hodin,
lze i jednotlivé dny.
Kontakt: Blanka Dvořáková 774 990 004.

Tiskárenská,
Hradištko

Otevřeli jsme novou sezónu!!!
NABÍZÍME:
jarní hrnkové květiny, sadba zeleniny a květin,
cibule sazečka, sadbové brambory, substráty, hnojiva,
dárkové zboží, pokojové květiny, řezané květiny,
sadba jahod, balkonové květiny

90 % rostlin jsou naše výpěstky
a od českých pěstitelů
BŘEZEN, ČERVEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN, PROSINEC:
PO:
ÚT, ST, PÁ:
ČT:
SO:

13.00 – 17.00
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
11.00 – 17.00
9.00 – 13.00

DUBEN A KVĚTEN:

PO:
13.00 – 17.00
ÚT, ST, PÁ: 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ČT:
11.00 – 17.00
SO:
8.00 – 13.00
NE:
9.00 – 12.00

Prodám chatu 220/380V
na vlastním pozemku,
933 m2, Rajchardov Polní č. 400
nedořešená přístupová cesta.

Cena 970,000.00 Kč

ČERVENEC, SRPEN:

kontakt e-mail:

LISTOPAD:

kytka@petrandsteph.com

PO – PÁ:
SO:
PO – PÁ:
SO:

9.00 – 13.00
9.00 – 12.00

13.00 – 17.00
9.00 – 12.00

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

AKUPUNKTURA
REFLEXNÍ MASÁŽE
LÉČBA BACHOVÝMI ESENCEMI
LÉČBA ČÍNSKOU MEDICÍNOU

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).

Provozovna Štěchovice:
Prof. Lista 393, Štěchovice
Multifunkční centrum Štěchovice

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)

Objednávky:
+420 733 518 915
schubertova.marketa@email.cz
www.akupuntura-keta.cz

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

TEPELNÁ
ČERPADLA TEPELNÁ
TEPELNÁ ČERPADLA

Teplo pro 
Vas
ČERPADLA


'

www.4u-therm.cz
4u-therm.cz

Využijte
jarní akční nabídku na

AKČNÍ produkt Power AIRFLOW 12

4u-therm s.r.o.

TEPELNÁ ČERPADLA
NABÍDKA

Bližší informace na www.4u-therm.cz

Cena včetně montáže 105.900,-Kč

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

Tepelná čerpadla

- vzduch/voda
- země/voda
Využijte
jarní akční nabídku na
- voda/voda
Power AIRFLOW 12
Kompletní instalaceprodukt
otopného systému
Bližší informace na www.4u-therm.cz
ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
Cena včetně montáže 105.900,-Kč
- podlahové topení
Econo AIRFLOW
- klasické velkoplošné radiátory
HiEcono AIRFLOW
Klimatizace a chlazení
Power AIRFLOW
Solární kolektory

ČESKO ŠVÉDSKÝ INSTITUT - Duhový Anděl s. r. o
Adresa : Novodvorská 800/21, 142 00 Praha 4 - Libuš

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

práce s životní energií, psychikou a tělem
práce s technikami odstraňujícími stres
rehabilitační poradenství
mobilizační a měkké techniky k uvolnění svalů a blokád
lávové kameny, akupunktura
klasické a sportovní masáže
shiatsu masáže
základy školy zad
práce s ploskou (plochá noha, bolesti nohou)
kurzy a semináře výše uvedených technik

Objednat se můžete na recepci tel: +420 732 137 619 Po 13-20 hod
Út 9-15 hod
St 13-20 hod
Více informací o nás najdete na

www.duhovyandel.cz

nebo

www.duhovyandel.com

