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JAK SE ŽIJE NA OVČIČKÁCH
ROZMARNÉ LÉTO V PIKOVICÍCH
ROZHOVOR S TOMÁŠEM MIROVSKÝM
Téma: REKREAČNÍ LETOVISKO HRADIŠTKO

V neděli 12. dubna byl v Pikovicích zakončen desátý ročník akce
Čistá řeka Sázava. Na tisíc dobrovolníků sesbíralo nejen podél
řeky Sázavy přibližně 18 tun odpadků.

Tradiční šibřinky uspořádané v sobotu 18. dubna ukázaly, že
zájem být díky převleku na chvíli někým jiným mají nejen děti,
ale paradoxně více dospělí. Více na str. 16.

Účastníci letošního pietního aktu si připomněli 70. výročí od
konce druhé světové války. Sešli se zde velvyslanci, starostové
okolních obcí, členové místních spolků i veřejnost.

V sobotu 16. května se konalo vítání občánků, poprvé v aule
místní školy. Z deseti narozených dětí využilo pozvání sedm z
nich – tři holčičky a čtyři kluci. Více na str. 13.

V sobotu 16. května obsadil Spojovací ulici filmový štáb. Natáčely se zde scény jednoho z dílů nové série kriminální seriálu
České televize Případy prvního oddělení.

Neděle 17. května patřila běžeckému závodu Vltava Run. Ze
Štěchovic přes Hradištko a z Pikovic do Davle vedl jeden z posledních úseků 350 km dlouhé trasy. Více na str. 17.

Příjemné počasí přilákalo v neděli 31. května na hřiště téměř
250 dětí, které měly možnost vyzkoušet si svou pohybovou
zdatnost, zručnost i vědomosti. Více na str. 16.

Sobota 20. června patřila pouti a letní zábavě, kterou zajišťovali místní hasiči spolu se zastupitelem M. Neužilem. Nepřízeň
počasí bohužel mnohé občany od návštěvy odradilo.

{ EDITORIAL }

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 14. DUBNA 2015
ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE:

• Podání žádosti o dotaci na projekt „Nové vodovodní řady PK1, PK2, PK3 na pozemku parc. č.
351/89“ (Velká Podkova) ze Středočeského Fondu životního prostředí pro rok 2015 a zavazuje
se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů.

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
protože věříme,
že v letních měsících se
Zpravodaj dostává kromě
místních občanů do rukou
také chatařům, zaměřili
jsme jeho téma na období,
kdy se naše obec, původně
malá zemědělská vesnička,
začala měnit na rekreační
letovisko. Dozvíte se, jak
probíhalo jeho budování,
kdo měl o prodávané
pozemky zájem i jaké
objekty se zde stavěly.
Vize letoviska byla
velkolepá a je jen škoda,
že se v řadě bodů nikdy
nerealizovala. Leitmotivem
letního čísla je běžecký
sport. Věnujeme mu článek
o květnovém závodě Vltava
Run i rozhovor
s pořadatelem (nejen)
pražského maratonu.
Věříme, že vás témata
inspirují a naladí na
procházku naší obcí po
stopách historie nebo vás
přimějí jít si zaběhat do
krásné přírody, která nás
ze všech stran obklopuje.
Ať už vyrazíte v létě
kamkoli, nezapomeňte se
vrátit 14. srpna a vydejte
se do Pikovic. Během
dvoudenního festivalu
se zde vystřídá několik
oblíbených skupin
a zpěváků v čele
s Tomášem Klusem.
Užijte si Rozmarné léto!
LUCIE HAŠKOVÁ

• Podání žádosti o dotaci na projekt „Úroky z úvěru“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
pro rok 2015 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových
nákladů.
• Podání žádosti o převod níže uvedených pozemků zapsaných na LV č. 2568 v k.ú. Hradištko pod
Medníkem, které jsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro

Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci, Karlovarská
7, 252 61 Jeneč, IČ : 00016918 pozemek parc.
č. 79/15, výměra 2 012 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parc.č. 677/6, výměra
435 m2, ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha. Cena bude následně stanovena na základě
vyhotoveného znaleckého posudku. Dle stanovené kupní ceny, v souladu se zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), zastupitelstvo obce
následně projedná nabytí v.u. pozemků. Cenu za
vyhotovený znalecký posudek uhradí obec Hradištko.

ZASTUPITELSTVO OBCE
BERE NA VĚDOMÍ:

• Informaci místostarosty obce Tomáše Pipoty
o kontrole zápisu a usnesení č. 01/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. března
2015.

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

O pomoc s pátráním po smutné události nás požádal Jaromír Florián ve svém dopise:

Dobrý den, rád bych se zeptal na událost z vaší obce ze dne 10. května 1945. V tento den
zde zasahovali tři pyrotechnici pražské policejní správy, z nichž jeden byl můj otec Bohumil
Florián. Při odminování byl můj otec zabit výbuchem nálože. Bylo mu 36 roků, já byl v té době dvouletý. Kdysi jsem se byl ve vaší obci podívat, ale nic si nepamatuji. Prosím, pokud
máte nějakou povědomost o této události, sdělte mi na mail: florja@seznam.cz
podrobnosti, případně místo události.
Pokud to bude možné, rád bych se k vám
podíval na místo smrti svého otce.
Děkuji. Jaromír Florián
O své vzpomínky na hotel Mašek se
s námi bohužel nikdo nepodělil.
Doufejme, že tentokrát budeme
úspěšnější.

Z OBSAHU ZPRAVODAJE LÉTO 2015

Z jednání ZO:
Zastupitelstvo jednalo 14. dubna 2015 ............................................. 1
Znáte dobře Hradištko? ...................................................................... 1
Zastupitelstvo jednalo 4. května 2015 ............................................... 2
AKTUÁLNĚ:
Kompostéry pro občany Hradištka ..................................................... 2
Obec Hradištko získala dotaci z fondu solidarity EU na opravu
povodňových škod .............................................................................. 2
Co je u nás nového ............................................................................. 3
TÉMA: REKREAČNÍ LETOVISKO HRADIŠTKO
Rekreační letovisko Hradištko ............................................................ 4
Letovisko Hradištko – vize a realita ................................................... 5
Typy rekreačních objektů ................................................................... 6
Vztahy rekreantů a místních obyvatel ................................................ 7
Nezodpovězené otázky - téma příštího Zpravodaje? ......................... 7
ŠKOLA, ŠKOLKA
Škola je živý organismus ................................................................... 8
Nahlédnutí do světa nevidomých ....................................................... 8
Jak zachránit život? Děti vědí! ............................................................ 8
Co se událo v mateřské škole ............................................................. 9
Zvládli jsme to! ................................................................................. 9
ROZHOVOR S TOMÁŠEM MIROVSKÝM:
Vášeň jménem maraton ......................................................... 10 – 11

HISTORIE
Reportáž z Kostnice – uctění památky Mistrů Jana Husa
a Jeronýma Pražského ...................................................................... 12
Mé vzpomínky na rok 1945 ............................................................. 12
TIP NA VÝLET, SPOLEČENSKÁ RUBRIKA:
Vyzkoušený výlet ke Třem křížům .................................................... 13
Vítání občánků ................................................................................ 13
SPOLKY:
Návštěva členů SDH v belgickém Essenu ......................................... 14
Pikovičtí hasiči zvítězili! ................................................................... 14
Jak se žije na Ovčičkách ................................................................... 15
Jak pečujeme o Ovčičky ................................................................... 15
Zachraň mládě nejen před sekačkou ................................................ 16
Na Dětský den i Šibřinky bylo vyprodáno ......................................... 16
SPORT:
Výsledky poslední soutěžní sezóny ................................................... 17
Vltava Run 2015 .............................................................................. 17
RŮZNÉ
Duhový anděl – program na Hradištku ........................................... 18
Rozmarné léto s Tomášem Klusem a Xindlem X! .............................. 19
Zastavení „V jednom domě“ ............................................................ 19
Kalendárium ................................................................................... 19
INFORMACE, INZERCE ........................................................................... 20

Zpravodaj obce Hradištko – léto 2015, čtvrtletník vychází 30. června 2015. Vydává obec Hradištko pro obyvatele a rekreanty Hradištka, Brunšova
a Pikovic, IČ 00241245. Evidence MK ČR E 17527. Náklad 1 200 výtisků – zdarma. Distribuce: Česká pošta. Tisk Vamb Štěchovice. Redakce: Lucie Hašková,
Rudolf Zděnek, Ing. Ladislav Vondrášek, Olga Andrlová, Mgr. Jana Chadimová. Grafická úprava: PAPAVER. Kontakt na redakci prostřednictvím obecního úřadu
nebo e-mail: redakce@hradistko.cz. V elektronické podobě je Zpravodaj na adrese: www.hradistko.cz. Uzávěrka příštího čísla je 10. září 2015.

{ Z JEDNÁNÍ ZO, AKTUÁLNĚ }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 4. KVĚTNA 2015
Zastupitelstvo
obce schvaluje:

 Záměr prodeje pozemku parc.č. 465/8, zahra-

 Rozpočtovou změnu č. 02/2015. Rozpoč-

tové příjmy obce se navyšují o 2 040 tisíc
Kč na celkových 43 810 tisíc Kč, rozpočtové výdaje obce se navyšují o 2 314 tisíc Kč
na celkových 40 490 tisíc Kč.

 Prodej pozemku parc.č. 502/125, ostat-

ní plocha, jiná plocha o výměře 451 m2
ve vlastnictví obce, v souladu s výsledky
výběrového řízení schváleného zastupitelstvem obce dne 11. 3. 2015 usnesením č.
1/2015. Pozemek se nachází v místní části
obce Hradištko, ul. Essenská a je platným
územním plánem určen k umístění objektu trvalého bydlení.

 Projednávání věcných břemen v pravo-

moci stavební komise z důvodu urychlení
projednání a schválení věcných břemen.

 Prodej pozemku parc.č. 579/54, ostatní

plocha, jiná plocha o výměře 12 m2 ve
vlastnictví obce. Jedná se o pozemek pod
technologickým zařízením ČEZ – trafostanice a nachází se v části obce Pikovice, ul.
Dlážděná.

 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 626/1,

orná půda o výměře cca 40 m ve vlastnictví obce. Jedná se o část pozemku v části
obce Pikovice, který je zaplocen a užíván jako součást zahrady k nemovitosti
č.evid. 727. Odprodejem bude uveden do
souladu právní a skutečný stav.
2

 pro rok 2015 – 12 000 000 Kč, k tomu

 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 831/4,

 pro rok 2016 – 7 800 000 Kč, k tomu

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2 odděleného z pozemku parc.č.
831/1. Jedná se o část pozemku v části obce
Hradištko, ul. V Chaloupkách v souladu
se zaměřením skutečného stavu historicky
užívaných pozemků.

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-

mene – služebnosti č. stavby IV-12-6002554
na pozemcích parc.č. 91/28, 108/22, 108/56,
804/9, 870/3, 870/4, 125/1 v obci Hradištko,
části Hradištko. Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla předložena Smlouva o zřízení
věcného břemene-služebnosti-zřízení,
umístění a provozování distribuční soustavy. Věcné břemeno se zřizuje úplatně
– jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 13 500 Kč
+ DPH.

 Záměr pronájmu objektu bez č.p. a č. evid.

tzv. „Kameňák“ na stavební parcele č. 566,
k.ú. Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko.

 Přijetí dotace z Ministerstva financí ČR

na akci (projekt) „Obec Hradištko – Stavba budovy ZŠ Hradištko – Nový pavilon, II. stupeň“, identifikační číslo EDS

KOMPOSTÉRY

PRO OBČANY HRADIŠTKA
Obec Hradištko ve spolupráci se společností ISES připravila projekt „Svoz biologicky
rozložitelného odpadu (BRO) v obci Hradištko“. Projekt je spolufinancován z fondů
Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí, a to ve výši 90 % z celkových nákladů, 10 % je
hrazeno z rozpočtu obce.

Předmětem projektu je dovybavení sběrného dvora svozovou technikou pro BRO,
zařízením na likvidaci BRO – štěpkovačem
a kontejnery pro ukládání BRO, které budou
rozmístěny po obci.V rámci projektu, který je
také zaměřen na předcházení vzniku odpadů
formou podpory domácího kompostovaní,
bude občanům obce Hradištko bezplatně zapůjčen zahradní kompostér o objemu 900 l.

Jak si vypůjčit kompostér

Podmínkou projektu je umístění kompostérů do domácností v katastrálním území obce
Hradištko a po dobu udržitelnosti projektu,
která činí 5 let, musí být využívány ke kompostovaní. Vhodnou surovinou je běžný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností, například tráva,

{

2

}

298D213000046. Celková maximální výše
poskytnuté dotace činí:

da o výměře 1 591 m2 a pozemku parc.č.st.
893 o výměře 64 m2 s rekreačním objektem
č.evid. 593 ve vlastnictví obce. Pozemek se
nachází v části obce Hradištko, ul. K Sekance.

zbytky ovoce a zeleniny, nadrcené drobné
větvičky. Bezplatné zapůjčení proběhne na
základě smlouvy o výpůjčce. Návrh smlouvy
bude k nahlédnutí na internetových stránkách www.odpadovecentrum.cz, v tištěné
podobě na Obecním úřadě Hradištko.
Distribuce kompostérů je plánována od
podzimu 2015. Žádost o kompostér můžete
vyplnit již nyní elektronicky na internetové
adrese www.odpadovecentrum.cz nebo si
lze vyzvednout přihlášku v tištěné podobě
na obecním úřadě.
Kontaktní osobou, u které lze získat a odevzdat formulář a dozvědět se bližší informace, je Radka Svobodová, OÚ Hradištko,
tel.: 731 658 508,
e-mail: stavebni@hradistko.cz.

5 450 000 Kč z vlastních zdrojů (min. 30%
spoluúčast)
3 500 000 Kč z vlastních zdrojů (min. 30%
spoluúčast).

 Schvaluje vyhlášení výzvy na zhotovitele

akce „Obec Hradištko – Stavba budovy ZŠ
Hradištko – Nový pavilon, II. stupeň“ a
ukládá starostovi obce pokračovat ve výběrovém řízení podle zákona o veřejných
zakázkách.

 Schvaluje výsledek výběrového řízení na

zhotovitele díla „Hradištko-Pikovice –
vodovodní přípojky II. etapa“ – společnost Zepris, s.r.o a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo.

Bere na vědomí:
Informaci starosty obce pana Antonína
Mer-ty o kontrole zápisu a usnesení č.
02/2015
z veřejného
zasedání
zastupitelstva obce ze dne 14. dubna 2015.

OBEC HRADIŠTKO
ZÍSKALA DOTACI
Z FONDU SOLIDARITY EU
NA OPRAVU
POVODŇOVÝCH ŠKOD
Obec Hradištko požádala v červnu 2014 prostřednictvím Středočeského kraje, v rámci
výzvy Fondu solidarity
Evropské unie, o krytí prvotních nákladů
způsobených povodněmi v červnu 2013.
Příspěvek z FSEU je koncipován jako
příspěvek veřejným rozpočtům použitelný na nápravu bezprostředních škod
způsobených povodní v červnu 2013.
Prostředky FSEU musí být použity pouze
na financování nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území, které nebyly
kryty ze zahraničních zdrojů, pojištění
nebo darů a nebyly financovány ze státního rozpočtu. Systém FSEU je založen
na zpětném získání dotace, přičemž musí
být opravy zrealizovány a náklady uhrazeny, teprve poté je možné žádat o dotaci. Obec Hradištko, na základě podané
žádosti, získala dotaci ve výši 597 071 Kč.
Prostředky byly použity na zprůjezdnění
komunikací bezprostředně po povodni
a opravy poškozených přístupových cest.
Text: RADKA SVOBODOVÁ

{ SLOVO STAROSTY }

CO JE U NÁS NOVÉHO
Škola hrou – toť vyjádření J. A. Komenského, významného českého pedagoga. Jestli to
platí ještě dnes, to nedokážu posoudit, ale myslím si, že z naší dlouhé historie se máme
stále co učit. Vždyť naše školství z pohledu celkového řízení stále tápe a nemá dlouhou
dobu jasnou koncepci. Co nový ministr, to jiná představa. Školství by mělo být zrcadlem
našeho národa.

Pro Hradištko snad tato výtka neplatí. Naše
škola pod vedením pana ředitele O. Hynka má
velmi dobrou kvalitu výuky a k tomu i potřebné materiální a technické zabezpeční ve všech
směrech, které zajišťuje obecní úřad (pod
mým vedením). A čas běží, časy se mění, obec
se rozrůstá a naše školské zařízení nám opět
svou velikostí nestačí. Jsou tomu již tři roky,
kdy jsme rozšířili velkou přístavbou naší školy první stupeň základního vzdělání na všech
pět tříd. V minulém roce jsme museli otevřít
šestou třídu, tj. část druhého stupně s tím, že
jsme přijali též žáky slapské školy, protože Štěchovice i Davle měly plně obsazeno.

Nová budova školy
A je tady rok 2014 a s tím jasná představa
o rozšíření kapacity naší školy na celý druhý
stupeň, tj. základní vzdělání v celém rozsahu.
Na zajištění řešení výstavby již v roce 2014 začal pracovat tým ve složení M. Neužil, T. Hoznourek, p. ředitel Hynek pod mým vedením
a začal připravovat následující: pro výstavbu
nové školy byla zpracována studie, následně
projekt, dotace ve výši 20 mil., kterou se mi
podařilo zajistit, následně stavební povolení,
nyní probíhá veřejné výběrové řízení na dodavatele stavby, které ještě není ukončeno. Stavba
by měla být kompletně dokončena a zkolaudována do konce ledna 2016 a přibližné náklady
se budou pohybovat v rozmezí od 20 do 25 mil.
Kč bez vybavení. Vybavení se bude řešit podle
využitelnosti jednotlivých tříd, šaten a dalších
prostor a všechny náklady půjdou z obecní pokladny a rozhodně nebudou malé.

Dočasná stavba
Vzhledem k daným zákonům bylo jisté, že
stavba do zahájení nového školního roku
určitě nebude. Proto se hledalo další řešení
a bylo nalezeno. Na zahradě školy proti vchodu do staré budovy ZŠ bude postavena dočasná stavba, ve které budou dvě třídy, každá
pro dvacet žáků, dále šatna a sociální zařízení.
Také na tuto dočasnou stavbu musí být projekt
a spousta dalších záležitostí včetně vyjádření
k jejímu zahájení. Za pomoci dalších členů
našeho týmu T. Hoznourka a M. Neužila to
dopadlo dobře a po dvou měsících tvrdé práce
je hotovo a stavba bude stát s oficiálním stavebním povolením. Stavba bude smontována
na betonové patky, které budou současně vysoké s terénem zahrady. Bude připojena na
vodovod, kanalizaci do stávajících jímek a přívod el. proudu pro osvětlení a vytápění. Tato
buňkostavba bude postavena během jednoho
týdne a dále bude obci pronajata na dobu, po
kterou ji obec bude potřebovat. Po skončení
pronájmu se tato stavba zdemontuje a odve-

ze. Patky zůstanou, vyřeší se zakrytím tak,
aby splynuly s terénem zahrady. Tyto patky
včetně sítí bude obec podle demografického
vývoje potřebovat přibližně ještě za dva až tři
roky, kdy nastane podobná situace jako teď.
Tím se ušetří část finančních prostředků. Celá
tato akce bude obec stát v závislosti na délce
pronájmu přibližně od 500 000 do 750 000 Kč.
Z hlediska zajištění financí není možné pokrýt dočasnou stavbu nějakou dotací, tuto
stavbu si musí obec financovat bohužel sama.
Budeme přijímat též žáky ze slapské školy –
bydlící ve Slapech, Buši a Porostlinách. Proběhlo tedy jednání se starosty těchto obcí a došlo k dohodě o spolufinancování podle rozpočtu celkových nákladů na tuto stavbu dělených
celkovým počtem žáků a rozdělených na počty
jednotlivých obcí. Ale to ještě není všechno.
Bylo potřeba zajistit vybavení těchto tříd a dalších místností – tabule, lavice, židle, skříně a
další, to vše jsme řešili na schůzích s panem
ředitelem, který zpracoval celý návrh propočtu
o zajištění a vybavenosti. Všechno toto zařízení, které se zakoupí a které obec musí zafinancovat, se bude kupovat v takové kvalitě, aby
se dalo dále využít a přestěhovat po kolaudaci
do tříd nově postavené budovy základní školy.
Celkové náklady na toto vybavení bude mezi
160 až 180 tisíci Kč. Tímto bych rád poděkoval
panu řediteli za jeho pomoc při řešení všech
problémů školství v naší obci. Děkuji také M.
Neužilovi a T. Hoznourkovi, kteří rovněž odvedli velký kus práce v řešení této velké otázky.

Kanalizace Pikovice
Po dokončení probíhalo připojení jednotlivých objektů a zkušební provoz, žádné vážné
nedostatky nebo chyby nebyly ohlášeny. Mrzí
mě jen to, že si někteří občané, kteří obývají
rekreační objekty, stěžují na platby stočného.
Měli by si uvědomit, že u nás platili pouze příspěvek ve výši 10 000 Kč a to proto, že se mi
podařilo získat dotaci též na přípojky. Jinde
v obci je příspěvek 60 – 80 000 Kč a občané
to rádi zaplatí. Není v silách ani možnostech
obecního úřadu hlídat každý rekreační objekt, jak dlouho a kdy tam jsou majitelé přítomní. Myslím si, že každý rozumný člověk to
pochopí a spočítá si, kolik mu obec ušetřila.
Určitě nechceme na nikom vydělávat, ale také
nechceme prodělávat. Děkuji za pochopení.

Další projekty
Dále nás čeká projekt kanalizace pro hořejší
část Hradištka včetně bytovek a školy s napojením do Pikovic. Jakmile bude dořešeno
školství, budeme se věnovat právě tomuto
projektu. Ve druhé etapě probíhá výstavba
vodovodu v Pikovicích. Hlavní řady jsou již

dávno hotovy, ale muselo proběhnout výběrové řízení na vodovodní přípojky, které se
v současné době realizují.
Dále se mi podařilo získat dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje na vodovod
Hradištko v lokalitě Velká Podkova. Tato
akce se teď urychleně připravuje a obyvatelé
této části obce jsou průběžně informováni
o průběhu akce včetně zájmu o přípojky.
Opravy místních komunikací probíhají
průběžně podle potřeby, ale hlavně dle našich finančních možností a prostředků. Průběžně probíhá technická příprava chodníku
Brunšov – Hradištko, rovněž také vodovod
Brunšov – Šlemín. V současné době se připravuje oprava dešťových svodů na Brunšově
tak, aby se stihla do konce září.
V poslední době mi volají někteří občané, že
nemají posekanou trávu před svým domem
nebo rekreačním objektem. Hradištko má
v současné době 2 000 trvale hlášených občanů a 1 800 rekreačních objektů a každý by si
měl uvědomit, že není jen on sám a že pracovní četa nemůže vše stíhat. Vždyť každý z nás
může sekat nejen svou zahradu, ale i malý
kousek před svým plotem. Děláme tím vizitku hlavně sami sobě a děkuji těm, kterým není
zatěžko pracovní četě se sekáním pomoci.

Soudní spory s KKP
Spory o nájemné probíhají dva, po našem odvolání u Krajského soudu byla žaloba vrácena
opět k projednání u soudu prvního stupně.
Probíhá intenzivní řešení prokazování a užívání nemovitostí, znalecké posudky a další.
Ve věci sporu o určení majetku jsme podali
žádost o obnovu procesu po nalezení důležitých dokladů z let 1942 – 1945 v různých archivech. Žádost se bude projednávat rovněž
u Krajského soudu v Praze.
Jednání ve věci řešení na úrovni vlády a Ministerstva zemědělství je zdlouhavé a zatím
nepřineslo žádné řešení.
Závěrem bych se s vámi chtěl podělit o krásné
prožitky při pořádání naší již tradiční pouti.
Počasí bohužel úplně nepřálo, ale spokojenost
návštěvníků byla velká až obdivuhodná. Kritika se snesla pouze na večerní hudební vystoupení, které řešila a propagovala malá skupinka
ve vedení spolupořadatelské organizace SDH
Hradištko. Je potřeba si uvědomit, že každý
z nás bude jednou prožívat střední věk a věk
odpočinkový a není potřeba na úkor toho hledět jen na výdělek. Spousta občanů ve svém
mladším věku věnovala svůj čas obci a některým složkám, jako je TJ Slovan, zahrádkáři a
další a teď se cítí odstrčení. Měli bychom myslet na všechny občany v každém věku.
Ještě mi dovolte, abych poděkoval všem organizátorům této velké události, která se stává
jednou z tradic Hradištka a členu OZ naší
obce M. Neužilovi a členům SDH Hradištko
pod vedením starosty Z. Josky. Děkuji a jen
tak dál a výš.
Text: ANTONÍN MERTA, starosta
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{ TÉMA: REKREAČNÍ LETOVISKO HRADIŠTKO }

REKREAČNÍ LETOVISKO HRADIŠTKO
Obec Hradištko se před časem dostala do centra pozornosti pedagogů a studentů Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, kteří se dlouhodobě věnují studiu rozvoje
individuální a masové rekreace v 19. a na počátku 20. století a vlivu rekreačních aktivit
na proměnu české krajiny. Za příklad meziválečného letoviska byla zvolena právě
naše obec.

Podrobnému výzkumu historie vzniku letoviska se věnoval především profesof Václav
Matoušek, který prostudoval fond Premonstrátů v Národním archivu, archivní prameny ve Státním okresním archivu Praha-západ
v Dobřichovicích, další poznatky získal metodou orální historie a terénním výzkumem.
S výsledky svého bádání seznámil i místní
občany na besedě v naší knihovně. Odborná
studie o letovisku Hradištko byla publikována v periodiku Historická geografie 41/1
(2015). Protože si myslíme, že toto téma zaujme širší okruh místních občanů, než kolik se
jich vešlo do knihovny, stalo se náplní hlavního tématu letního Zpravodaje.

Rekreační aktivity
před vznikem letoviska
Již v 19. století si Pražané oblíbili jako cíl
svých výletů romantické Svatojánské proudy. Pražská paroplavební společnost tomuto
zájmu vyšla vstříc a v roce 1865 zřídila pravidelnou plavbu parníků mezi Prahou a Štěchovicemi. Údolí Sázavy zase zpřístupnila
železniční trať Praha – Čerčany, dokončená

telstva ze dne 12. 1. 1910, které rozhodlo,
že při Okrašlovacím spolku pro Štěchovice,
Hradištko a okolí bude zřízen samostatný
odbor pro Hradištko, „který se sám má finančně spravovati.“ Část jeho příjmů má
tvořit 2 K od každého výletníka – nájemníka. Zápis z 29. 4. 1917 informuje o zákazu
přijímání výletníků na letní byty s ohledem
na nedostatek potravin ve válečném období.
První doklad o existenci rekreačních objetků
přináší zápis z 20. 6. 1926 o povolení stavby
pěti letních bud na pozemku E. Karpelese ze
Smíchova. Kromě pronajímání letních bytů
bylo další formou podnikání v oboru rekreace pronajímání a prodej parcel pro stavbu
rekreačních vil a chat. Tento fakt potvrdily i
rozhovory s J. Doležalovou a L. Šindelářovou
z Hradištka, které shodně potvrdily, že ve 2.
polovině dvacátých let začali na Hradištko
pravidelně jezdit na letní byt manželé Heroldovi, a to do domu čp. 22 Josefa a Emilie
Petrových, prarodičů paní Doležalové. Josef
Herold se později stal klíčovou osobností
formování nejen letoviska Hradištko.

kého mlýna. Pozemky rozparcelovány pro stavební účely. Schválen parcelační a upravovací
plán a veřejné komunikace. Cena stavebních
pozemků v Pikovicích stoupá. Již 30 – 50 Kč za
čtverečný sáh.“ (v roce 1928 je uvedena cena
15 Kč za čtvereční sáh).

Vznik
letoviska Hradištko
Na Hradištku se začali prodávat parcely na rekreační účely až od roku 1933. Pamětní kniha
obce informuje, že na pozemcích premonstrátského velkostatku došlo k dosud největší
parcelaci v prostoru Hradištko – Pikovice –
Brunšov. „Rozparcelováno skorem 50 ha půdy
orné i lesní. Cena pozemků se pohybuje od 50
do 15 Kč za sáh čtvereční“. Nejdražší stavební
pozemky byly ovšem v té době v Pikovicích.
Ze znění 60 trhových smluv o koupi pozemků z let 1934 – 1938, uložených v Národním
archivu ve fondu Premonstráti – klášter
Strahov, vyplývá, že klíčovými osobnostmi
těchto transakcí byli Josef Herold, ředitel
hospodářské správy velkostatku Hradištko,
a Dr. Jur. Vladimír Žejglic, notář v Jílovém
u Prahy. Mezi spisy z roku 1942 byl nalezen
i doklad o existenci instituce zvané „Správa
letoviska Hradištko n. Vlt., Král. Kanonie Premonstrátů Strahovských“, je však otázka, do
jaké míry se premonstráti v prodeji parcel
skutečně angažovali. Na základě dopisu ze
dne 30. 7. 1937 adresovaný KKP potvrzuje
„Svaz letovisk, léčebných a výletních míst
republiky Československé“, že je mu od toho
dne Kanonií svěřeno do výhradního prodeje
celkem 134 stavebních parcel v Hradištku za
6,50 Kč za 1 m2. Prodej bude Svaz zajišťovat
do konce února 1940.

Argumenty
pro koupi pozemku

Do tohoto domu jezdil Josef Herold na letní byt.
v roce 1900. Vlakové spojení bylo velmi důležité pro následný rozvoj trampského hnutí,
které zároveň ovlivnilo charakter rekreační
zástavby v Pikovicích i na Hradištku. Přesto
se autor stati domnívá, že zřízení paroplavby
a železnice nebylo hlavním důvodem vzniku
letoviska na Hradištku.

První rekreační aktivity
na Hradištku
Nejstarší doklad o rekreačních aktivitách lze
nalézt v zápisu ze schůze obecního zastupi-
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Stavební ruch
v Pikovicích
Zápis v Pamětní knize obce Hradištko z let
1927 a 1928 potvrzuje, že je „hlavně v Pikovicích značný stavební ruch. …Postaveno
hojně chat k letnímu pobytu na pozemcích
pronajímaných.“ Stoupající zájem o stavby
rekreačních objektů si v roce 1928 vynutil
v Pikovicích schválení parcelačního plánu.
O rok později je realizován první větší developerský projekt: „V říjnu koupil stavitel ing.
Trávníček značnou část pozemků od Pikovic-

V archivu byl nalezen nedatovaný strojopisný podklad pro prospekt „Budujeme vzorné
letovisko na Hradištku n./Vlt.“, připravovaný pravděpodobně v roce 1937. Jako hlavní
argument pro zakoupení pozemku je uváděna skutečnost, že byla zahájena stavba mostu ve Štěchovicích, která připojí Hradištko
k silnici z Prahy. Druhým argumentem byl
záměr výstavby štěchovické přehrady, „rozsáhlé Stříbrné jezero s ideální písčitou pláží
na Stříbrném pobřeží, k němuž z Hradištka
povede lesní cesta. Dalšími přednostmi
Hradištka byla malebná krajina s „nepřehledným mořem lesů“, blízkost Prahy, výhodné spojení s hlavním městem po silnici,
po řece i po železnici. Lákadlem mělo být
také ryze české prostředí.
Zdroj: Václav Matoušek, Vzorné letovisko
Hradištko, vznik a prvé desetiletí meziválečného letoviska na soutoku Vltavy a Sázavy,
Historická geografie 41/1, 2015, s. 48 – 56.
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LETOVISKO HRADIŠTKO – VIZE A REALITA
Vize Josefa Herolda, jak by mělo vypadat vzorné letovisko Hradištko, byla zpracována
architekty L. Kubešem a V. Valterem z Atelieru architektů do šestistránkového dokumentu „Programový nástin budování území Hradištka“. Při čtení následujích řádků si
mnozí místní občané možná postesknou, že záměr nebyl nikdy zrealizován.

Záhy po prodeji prvních parcel se ukázalo,
že záměr vybudování letoviska bude vyžadovat komplexnější přístup. Z korespondence
Kanonie se Svazem letovisk vyplývá, že tuto
skutečnosti si více uvědomovali lidé zkušení v oboru rekreačních aktivit, na rozdíl od
premonstrátů. 14. 8. 1937 upozornil Svaz letovisk dopisem Kanonii: „Máme-li však vytvořit na Hradištku opravdu vzorné letovisko,
musíme pro ně nejdříve vybudovati základní
zařízení. Tím je jednak rekreační středisko
pro letní hosty a pražské majitele parcel, chat
a vil spojené se sportovním hříštěm a dětským koutkem, v druhé řadě pak plovárna“.
V některých případech Kanonie s aktivitami
souhlasila. Například v dopise Ředitelství
pro stavbu vodních cest ze dne 17. 8. 1937 se
připojila k žádosti Svazu letovisk, aby úprava
deponií v lokalitě Na luhu při stavbě Štěchovické přehrady byla řešena tak, aby po napuštění přehrady zde bylo možné zřídit pláž
moderního koupaliště.

šila tyto cesty v důsledku jejich zneužívání
městskými živly, které ruší klid v lese, ničí
botanické rezervace a ohrožují kraj. Na žádost odpověděla Kanonie slovy: „na turistických pěšinách hádky, okolí poválené od pražáků, les poházený papírem, neomezený přístup
veřejnosti, divokých trempů a různé branže“.
Po dalším přemlouvání však nakonec Kanonie k opětovnému vyznačení tras svolila.

Vize letoviska
Nejobsáhlejším a nejkomplexnějším počinem plánování podoby „vzorného letoviska“
je nedatovaný, již v úvodu zmiňovaný strojopisný dokument „Programový nástin budování území Hradištka“, který je ve fondu Strahovského kláštera zařazen mezi spisy z roku
1941. V úvodu autoři dokumentu zmiňují, že
projekt je do značné míry výsledkem kon-

vání přístavů pro parníky. V kapitole „Dráha“
předpokládal projekt prodloužení železniční
tratě až na Brunšov a zde vybudování průmyslových podniků, restauračních zařízení,
obchodů s potřebami pro výletníky. Kapitola
„Silnice a cesty“ počítá s vybudováním benzinových stanic, garáží a automobilových opraven. Dále se zřízením autobusových linek
Štěchovice – Neveklov a Praha – Hradištko.
Též s promenádními cestami, vyhlídkami
a odpočívadly.

Občanská vybavenost
V kapitole „Technické zařízení“ je návrh elektrického osvětlení. Dále bude třeba zřídit vodovod, kanalizaci, telefonické spojení. V kapitole „Zastavění“ se lze dočíst, že potřebný
lesk dodá letovisku renovace zámku, k němuž ovšem bude ještě třeba postavit kostel.
Dále bude třeba pamatovat na novou školu,
biograf, přednáškovou síň, nové restaurace,
obchody, zdravotní zařízení a lázně. V kapitole „Zemědělskohospodářské poznámky“ je

Požadavky Svazu letovisk
Svaz letovisk své nároky dále stupňoval. V dopise Kanonii dne 19. 2. 1938 upozorňuje, že
potřebuje naléhavě regulační plán, v němž by
byly zakresleny všechny komunikace v celé
oblasti od Sekanky až k budoucímu jezeru
nad přehradou, a dodává, že „jenom úhledná, úpravná a čistá obec může tvořiti centrum
zkvétajícího letoviska“. Svaz dále pokračuje:
„Kdo přijede vlakem do Pikovic, jde na Hradištko lesní cestou, která těsně před parcelami
„za myslivnou“ je při dešti, sněhu a mrazu
takřka neschůdná“. Svaz zde postaví schody
a pro stavbu potřebuje z místních zdrojů kámen, dřevo, písek a dovoz stavebního materiálu. Výčet požadavků pokračuje potřebou
vybudování cesty k prodaným parcelám,
nutností zřídit v budově bývalého ovčína
četnickou stanici, byty četníků a společné garáže pro rekreanty, neboť v letních měsících
bývá na Hradištku 15 – 20 aut. Dalším „naléhavým“ požadavkem Svazu byla výstavba
betonového koupaliště uprostřed letoviska,
včetně pumpy potřebné „pro sadovou úpravu
našeho hříště, aby rostlinstvo prospívalo“. Na
tento požadavek Kanonie odpověděla kladně, projekt však nikdy realizován nebyl.

Co vadilo Kanonii
O nepříliš vstřícném postoji Kanonie k letovisku a turistickému ruchu obecně vypovídá
i korespondence mezi Klubem českých turistů s Kanonií ze závěru roku 1941, v níž Klub
českých turistů žádá o opětovné vyznačení
turistických tras Pikovice – Medník – Chlum
– Třebsín a Hradištko – Chlum. Kanonie zru-

Hradištko v roce 1937, v době zahájení největšího prodeje pozemků. V popředí „VIP“ lokalita
Pervidlo.
zultací s ředitelem J. Heroldem a zahrnuje
i jeho náměty. Letovisko by se mělo po všech
navrhovaných úpravách rozkládat na ploše
150 ha a mělo by být členěno na tři relativně
samostatné části. Ústředním prostorem by
mělo být Hradištko se zámkem, velkostatkem a plánovaným kostelem. Druhou samostatnou částí by měla být Sekanka, ostroh nad
soutokem vzdálený od obce 2 km. Zde autoři zvažují „zvláštní sídliště podle amerických
vzorů“. Třetím prostorem měl být Sv. Norbert
v blízkosti osady Závist – „volné lázeňské sídliště v lesích“.

Lázně a železnice
V kapitole „Voda“ autoři počítali především
se zásadním významem budoucí Štěchovické přehrady. Předpokládali, že zde vznikne
řada klubů vodních sportů, koupališť, v zimě
kluzišť, dále předvídali na březích budování
hřišť a slunečních lázní. V plánu bylo i zřizo-

zdůrazněna nutnost zachování, resp. modernizace zemědělského a lesního hospodaření
a rozvoj ovocnářství a pěstování jahod.
V závěrečných „Poznámkách všeobecných“
je připomenuta prospěšnost rozvíjení lokálních kulturních a historických tradic. A také
nutnost soustavného dohledu nad rozvojem
letoviska.
Žádná z popsaných vizí však nakonec naplněna nebyla, plány překazil zábor celého
území německými okupanty. Ti v některých
plánech pokračovali, například dokončili silnici Hradištko – Pikovice a začali s výstavbou
bazénu. Další poválečný vývoj však přinesl
definitivní konec veškerým plánům na budování letoviska.
Zdroj: Václav Matoušek, Vzorné letovisko
Hradištko, vznik a prvé desetiletí meziválečného letoviska na soutoku Vltavy a Sázavy,
Historická geografie 41/1, 2015, s. 60 – 62.
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{ TÉMA: REKREAČNÍ LETOVISKO HRADIŠTKO }

TYPY REKREAČNÍCH OBJEKTŮ

Nejvíce parcel bylo prodáno hned v prvním roce 1934, poté prodej klesl a stagnoval.
Zájem o parcely začal opět stoupat až v roce 1937, poté co se organizování prodeje
ujal Svaz letovisk. Naprostá většina kupců byla z Prahy, převážně z Vinohrad, Vršovic a
No-vého Města, kde v meziválečném období žili nejbohatší Pražané.

Převážně se jednalo o soukromé osoby. O pozemky projevila zájem i společnost Svépomoc, podpůrný fond Svazu čsl. důstojnictva,
která je chtěla využít pro výstavbu ozdravovny pro „nemajetné, na malé a nedostatečné
zaopatřovací platy odkázané pensisty, vdovy
a sirotky“. Spolek nakonec od záměru odstoupil, stejně jako Vršovický odbor České obce
turistické, který zamýšlel koupit pozemek
pro stavbu turistické chaty.

dištko jako bezpečné místo: „Když byl zvolen
prezidentem republiky Dr. Emil Hácha (30. 11.
1938), domnívali se někteří občané, že nastane
klid. Vracely se děti do Prahy, které se uchýlily
do naší obce před případným bombardováním
Prahy…“
Stavební aktivity definitivně ukončil v roce
1942 příkaz k vystěhování Hradištka a zábor
pro vojenské účely.

verandy, terasy, balkony, ojediněle je uvedena prádelna.
4. chata – 30 zpravidla přízemních prostých
dřevěných staveb, nejvýše s nízkou podezdívkou. Uvnitř bývají obvykle jeden až dva,
nejvýše tři pokoje, často kuchyně a WC.
Typickým atributem těchto staveb je veranda. Výjimečně nacházíme sklep, koupelnu, balkon nebo terasu.
Mezi majiteli reprezentativních vil nacházíme továrníka, stavebního radu, obchodníka,
podplukovníka, sekčního šéfa ministerstva
a ředitele továrny. V menších vilách lékaře,

Poloha pozemků
Předmětem prodeje byly parcely v lokalitě
Pervidlo, Šlemín a Vojtěška. Nejvíce parcel
bylo prodáno západně od obce, nejprve v zalesněném terénu nad srázem k Vltavě, později blíže k obci na původních zemědělských
plochách, které byly zároveň nejdražšími pozemky na rozdíl od parcel v lese nad Vltavou.

Majitelé parcel
Jelikož je v 38 trhových smlouvách uvedené
i zaměstnání nebo akademický titul kupců,
můžeme si představit jejich sociální status.
Nejdražší parcely kupoval úředník, dva obchodníci, vrchní účetní, manželka vrchního
tajemníka, podplukovník, administrativní
ředitel, dva továrníci, choť profesora a dva
lékaři. Levnější pozemky si pořídili tři úředníci, majitel závodu hodinářského, učitel,
majitel vinárny, tři absolventi konzervatoře,
první inkasista Pražské městské pojišťovny,
prvý dílovedoucí, vdova po lékaři, první zedník, továrník, štábní kapitán, podpukovník,
major, zaměstnanec elektrických podniků
a tesařský mistr. Pouze ve čtyřech případech
se jednalo o místní kupce – tři z Hradištka
a jednoho z Pikovic. Zajímavé je zjištění, že
pouze 20 kupců parcel se shoduje s pozdějšími staviteli rekreačních objektů, což dokládá
fakt, že většina zakoupených parcel se brzy
stala předmětem dalšího prodeje.

Realizace staveb
Podle Fondu berní správy Vršovice bylo v letech 1930 – 1942 postaveno na území naší
obce 81 staveb. Zpočátku se výstavba rozbíhala pomalu, mírné oživení stavební činnosti
přinesl rok 1934 a nejvíce staveb bylo realizováno v roce 1939. Tento vývoj lze zdůvodnit
v širších společenských a politických souvislostech. Váhavý počátek mohl být ovlivněn
průběhem hospodářské krize, prudký nárůst
zase náladou společnosti na počátku války.
V zápise v Pamětní knize obce z roku 1938 se
dočítáme, že „strach z nebezpečí války donutil
mnoho Pražanů, aby se uchýlili se svými dětmi do naší klidné obce, která je ráda viděla ve
svém obvodu.“ Další zápis představuje Hra-
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Hradištko v roce 1933, v těsném sousedství stojí reprezentativní vila a dřevěná chata s verandou.

Typy rekreačních objektů
Pro potřeby své studie rozděluje V. Matoušek
rekreační objekty do čtyř základních skupin:
1. velká reprezentativní, patrová vila s řadou místností. Jedná se o 11 staveb, které
charakterizují kromě nápadného vzhledu
také specifické prvky vnitřního uspořádání
objektu i úprava okolí domu. Ve vilách
bývá jedno až dvě WC a jedna až dvě koupelny, řada obývacích pokojů a ložnic,
prádelna, často pokoj pro služku nebo domovníka, ojediněle pokoj pro hosty. Stavby
jsou podsklepené, bývají doplněny garáží,
terasou, jednou až dvěma verandami, ojediněle bazénem.
2. vilka – 17 patrových staveb menších rozměrů než první typ, ale také reprezentativního vzhledu. I zde nacházíme pravidelně
jednu až dvě kuchyně, jedno až dvě WC,
koupelny, prádelny, pokoje jsou také členěny na obývací a ložnice, častá je hala. Ojediněle nacházíme hostinský pokoj, garáž,
bazén, hřiště na volejbal.
3. domek – 23 menších zděných staveb přízemních i patrových. Kuchyně, WC a koupelna vždy jen jednou. Počet pokojů nebývá větší než dva, až na jednu výjimku
nejsou zmiňované samostatné ložnice,
časté jsou spíže. Dispozici obohacují haly,

četnického strážmistra, komerčního tajemníka, choť profesora, choť ředitele, lakýrníka,
učitele, hudebníky a továrníka. V prostých
domcích učitele, zedníka, choť profesora, obchodníka, ředitele a skladníka. V dřevěných
„trampských“ chatách se rekreovalo několik
lékařů, úředníci, vlakvedoucí, právník, profesor a obchodník.

Stavební firmy
Na realizaci staveb se podílelo celkem 42 architektů nebo stavebních společností, většinou z Prahy. Místní firmy byly zastoupeny
minimálně – pouze dvě firmy z Hostěradic,
dvě ze Štěchovic a jedna z Jílového. Přesto Pamětní kniha obce v letech 1932 a 1933 zmiňuje zvýšení počtu pracovních příležitostí
pro nezaměstnané v souvislosti se stavebním
ruchem. Mezi architekty nacházíme nejčastěji Václava Drnce z Prahy s deseti realizacemi
staveb všech skupin. Dále Karla Durdise, mistra tesařského z Prahy se sedmi realizacemi
staveb většinou skupiny 4. a ing. Miroslava
Vagnera, který uskutečnil sedm staveb většinou skupiny 1 a 2, jednou též skupiny 4.
Zdroj: Václav Matoušek, Vzorné letovisko
Hradištko, vznik a prvé desetiletí meziválečného letoviska na soutoku Vltavy a Sázavy,
Historická geografie 41/1, 2015, s. 56 – 70.

{ TÉMA: REKREAČNÍ LETOVISKO HRADIŠTKO }

VZTAHY REKREANTŮ A MÍSTNÍCH OBYVATEL

Dochované písemné prameny nedokládají nijak intenzivní vztahy mezi místním obyvatelstvem a rekreanty, jako to bylo běžné v jiných přípražských letoviscích. Obě skupiny
si však nemohly být lhostejné. Již od počátku století byly rekreační aktivity Pražanů vnímány jako důležitý zdroj příjmů pro obec.

O rozvoj turistiky se nejprve staral Okrašlovací spolek pro Štěchovice, Hradištko a okolí. Rostoucí intenzita turistického ruchu si
v roce 1910 vynutila vytvoření samostatného
odboru okrašlovacího spolku pouze pro Hradištko, „který se sám má finančně spravovati.“
V roce 1929 vznikl Okrašlovací spolek pro
Pikovice a okolí, „zvláště z podnětu stálých
letních hostí a majitelů vil“.

Výzva občanům
Důležitým příjmem rozpočtu obce byly
nejrůznější dávky spojené s rekreanty. Například v roce 1931 byly zavedeny dávky
z piva, přechodného ubytování, z letních
hostů a ze staveb. V zápise ze schůze obecního zastupitelstva z roku 1932 je zmíněno,
že majiteli chaty, který dávku nezaplatí, bude
chata odstraněna. Tyto dávky směřovaly do
chudinského fondu obce. V roce 1933 zastupitelstvo rozhodlo povolovat chaty jen na tři
roky. Vzhled chat přitom „musí býti slušný,
stěny omítnuty, střecha eternitová nebo jiná
ohnivzdorná. Záchod při budově se žumpou
dle předpisu“. Zároveň vzalo zastupitelstvo
na vědomí, že Okresní úřad v Jílovém zaslal
všem obcím oběžník o podpoře turistického
a cizineckého ruchu. Nelze vyloučit, že se
k tomuto oběžníku vztahuje zápis v Pamětní
knize obce z roku 1933: „Občanstvo vyzváno oběžníkem, aby úpravou a čištěním cest,
dvorků, návsí, opravou plotů, úpravou zahrádek a výzdobou květinovou přispělo k zlepšení
vzhledu našich osad. Je toho u nás zvlášť potřeba, poněvadž náš kraj je hodně navštěvován letními hosty i turisty. Okrašlovací spolek
v Pikovicích dal svým nákladem zříditi lavičky
v okolí Pikovic.“

ky, které zakazovaly rychlou jízdu aut a pobyt
nedostatečně oblečeným osobám. Obec se
obávala nekontrolovatelné výstavby rekreačních objektů, jak dokládá zápis z roku 1938:
„Každý, kdo má úmysl postaviti si na katastru
obce chatu, musí nejdříve předložiti její plánek,
jinak se mu stavba nepovolí! Obec bude dbáti, aby se stavěly chaty opravdu jen vkusné.“
Obec si také v roce 1939 vymohla nárok na
8 – 15 % z prodejní ceny rekreačních pozemků.

Dobročinnost rekreantů
Na rozdíl od jiných letovisek nebyl nalezen
doklad o tom, že by rekreanti kladli na obec
Hradištko nějaké nároky. Naopak se setkáváme s několika projevy altruismu několika rekreantů. Například v Kronice obecní školy je

volně vložený dopis Z. Vajraucha z Prahy ze
dne 19. 10. 1931, který píše, že jeho zemřelý
dědeček Jan Wendler, bývalý majitel vily č.p.
22 v Pikovicích, vyslovil přání, aby jeho preparované úlovky ptáků byly darovány místní
škole. Zápis ze školního roku 1931 – 1932
potvrzuje, že „zemřelý továrník a přírodomil
Jan Wendler pamatoval ve své závěti na zdejší
školu vzácným darem 68 vycpanin ptáků.“ O
darech škole se zmiňují i další zápisy, například v roce 1934 přispěl na školní vánoční
besídku továrník R. Bartoň obnosem 100 Kč.
V letech 1936 – 1937 a 1937 – 1938 daroval
továrník V. Stoupa o vánoční besídce dětem

„různé pletené zboží.“ Oba jmenovaní vlastnili rekreační vily na Hradištku.
Zdroj: Václav Matoušek, Vzorné letovisko
Hradištko, vznik a prvé desetiletí meziválečného letoviska na soutoku Vltavy a Sázavy,
Historická geografie 41/1, 2015, s. 71 – 75.

NEZODPOVĚZENÉ OTÁZKY –
téma příštího zpravodaje?

Nevýhody turismu
Příliv rekreantů přinesl však i negativní dopad, místním vadilo, že „se sezónními obyvateli se vytratil klid ze zalesněných říčních
údolí a pronikl sem dopravní ruch a další
nešvary výletníků z velkoměsta“. V červenci
roku 1928 byly po obci nainstalované tabul-

Díky výzkumu profesora Matouška máme
velmi ucelený přehled o vzniku a vývoji
rekreačního letoviska na Hradištku. Přesto
mám v hlavě mnoho otazníků. Kdo byli lidé,
kteří sem jezdili na léto? Jak prožívali válečné
období, když přišli o svou nemovitost? A jak
se vyrovnali s tím, že po únorovém převratu
přijížděli do svých vlastních domů jako vetřelci, protože tam měli stálé nájemníky? Jak
spolu tito lidé vycházeli? Usadili se tu někteří
původní rekreanti natrvalo? Zajímavé jsou i
stavby z pohledu architektury, mnohé patří mezi architektonické skvosty. Ráda bych
zmapovala především stavby M. Vagnera,
který otiskl svůj nezaměnitelný rukopis do
několika honosných vil.

Profesor Matoušek
se zabýval pouze letoviskem Hradištko,
to ale neznamená,
že by vznik letoviska v Pikovicích
byl méně zajímavý.
Budu ráda za každou vzpomínku, dokument, dobovou i
současnou fotografii
rekreantů i rekreačních objektů. Kontaktujte mě prosím e-mailem na adresu redakce@hradistko.cz nebo na
tel. 731 658 505. Děkuji.
LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

ŠKOLA JE ŽIVÝ ORGANISMUS
Konec školního roku nese povinnost bilancování, ještě více se však naše zraky upínají
ke školnímu roku budoucímu. Za sebou máme první společný rok. Více výzev nám
však při-náší příští školní rok – rozrosteme se personálně a počtem žáků blížícím se
200 budeme pomalu středně velkou základní školou.

Nové učitele pro druhý stupeň se nám přeci
jen podařilo dát nějak dohromady, větší úsilí
stojí sehnat učitelky pro stupeň první. To je
obor, který trápí nejednoho ředitele v našem
okolí. Optimisticky se dá říci, že máme ještě
dva měsíce, které shánění učitelů můžeme věnovat. Tříd bude pravděpodobně celkem 10,

ale vše se může změnit, klidně ještě 1. září.
Naše vize je, děti v první třídě rozdělit a spojit je případně později – za jeden až dva roky.
Počty dětí jsou „bohužel“ hraniční – ani tak
ani tak nemají rozhodující charakter pro to či
ono řešení. Jde tedy o cestu, kterou si aktuálně vybereme a která je pro naše podmínky

přijatelnější. Podobně je tomu s žáky šestých
ročníků, kde díky příchodu nových dětí bude
počet žáků „na hranici“. Od září budeme mít
proto nečekaně dvě šesté třídy a budeme dělat vše pro to, abychom to zvládli a pak si oddychli nejpozději na jaře, kdy se budeme snad
moct nastěhovat do nové budovy (určené zejména pro 2. stupeň). Bude to možná jedna
z příležitostí jak oslavit nadcházející 140. výročí založení školy. I to nás příští školní rok čeká.
Text: ONDŘEJ HYNEK, ředitel školy

NAHLÉDNUTÍ DO SVĚTA NEVIDOMÝCH
V rámci naší školní vize – co nejvíce našim dětem přiblížit svět různě znevýhodněných
lidí – jsme se tentokrát vypravili na Neviditelnou výstavu v Praze a do školy Jaroslava
Ježka pro děti se zrakovým postižením.

Co děti zaujalo

O životě nevidomých jsme se dozvěděli a naučili mnohé. Třeba podepsat se Braillovým
písmem, spárovat ponožky bez zraku nebo
poznat sochu Michelangelova Davida podle
hmatu.

Že se na situaci nevidomých dá dívat s humorem a nadsázkou, dokazují i perličky, které
zazněly ve školních pracích dětí:
„Ve škole Jaroslav Ježka jsme si mohli vyzkoušet různé choroby vidění.“

„A ten psací stroj byl super – dělal jenom
tečky!“
„V té tmě jsme se bála, jak jsem vůbec nic
neviděla, ale na baru už mi bylo líp.“
„Slepí to mají těžký – hlavně když něco ztratí.“
„Když jsem vešla dovnitř (roz. na Neviditelnou výstavu), byla všude tma. Pak jsem
narazila do nevidomého průvodce jménem
Ondra – byl moc příjemný.“

Co si děti uvědomily
Všichni jsme si z této naší nové zkušenosti
odnesli nejen dojmy, ale i ponaučení, takže
účel výletu byl určitě splněn:
„Slepí nemůžou vidět, jak kvetou kytky. To mě
nikdy předtím nenapadlo. Mám ponaučení.“
„Když jsme se vrátili do školy, začal jsem si
svých očí víc vážit.“
„A proto si všichni pamatujte: nezáleží na
tom, jestli slepci špatně vidí, ale na tom, jestli
má dobrý srdce.“
Text: JARMILA DVOŘÁKOVÁ
a žáci 4. třídy

JAK ZACHRÁNIT ŽIVOT? DĚTI VĚDÍ!
Jak se zachováte, když se ocitnete tváří tvář člověku v ohrožení života? Dokážete mu
poskytnout účinnou první pomoc? Pokud si nejste jistí, zkuste se zeptat svých dětí. Ty,
které letos chodily do kroužku první pomoci při ZŠ Hradištko, už to umějí na jedničku.

ří s námi průběžně spolupracovali a pomáhali nám.

tím jen hasiče a policii, ale máme domluvenou i návštěvu na lince 112, zahráli jsme
si tématické hry a opekli
buřtíky, což jsme samozřejmě spojili s tématem
popálenin. Děti byly fajn
a projevovaly opravdový
zájem o tom, aby se něco
se dozvěděly a naučily.
Chvíle, kdy ani nedutaly, pro nás byly znamením,
že práce s nimi má opravdu smysl. Poděkování patří našim hasičům, hlavně
pak pánům Auterskému,
Kaduchovi a Joskovi, kte-

Text a foto: VĚRA KADUCHOVÁ
a MILENA VONDRÁŠKOVÁ

Kroužek první pomoci, který letos zahájil
činnost při ZŠ Hradištko, navštěvovalo patnáct dětí. Dnes už si totiž děti dokáží poradit
ve většině situací, kdy je potřeba poskytnout
první pomoc: zvládnou ošetřit krvácející
rány, zlomeniny, poskytnout umělé dýchání
a masáž srdce, vědí, jak zachránit tonoucího, jak ošetřit popáleniny, jak reagovat při
astmatickém nebo epileptickém záchvatu.
Některé už si dokonce své dovednosti stihly
ověřit v praxi – při skutečné dopravní nehodě dokázaly správně reagovat a poradit
rodičům.

Návštěva hasičů i policie

Na kroužku jsme se však nejen učili, ale i bavili. Navštívili jsme záchranné složky – za-
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CO SE UDÁLO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Máme za sebou období nabité akcemi pro naše děti. Výlet pro všechny na farmu Blaník, výlet pro nejstarší předškoláky na zámek Radíč a další. Děkuji rodičům a dalším
příznivcům za přípravu a organizaci Zahradní slavnosti, na které se již tradičně
loučíme s budoucími prvňáčky.

Letos jsme si při ní připomenuli padesát let od
vzniku Večerníčka. Děti se v předstihu několika týdnů pilně seznamovaly s různými večerníčkovými příběhy a postavami, aby tento den
svoje znalosti předvedly a na mnoha stanovištích si zasoutěžily. A za odměnu byl dort.
A další dobroty, kterými se rodiny přišly pochlubit.

Zápis dětí
Čtenáře asi nejvíce zajímá, jak dopadl zápis
do MŠ Hradištko. 59 zájemců by rádo zahájilo
příští školní rok právě v naší mateřince. Bohužel stejně jako v loňském roce musím konstatovat, že nejsme „nafukovací“. Kapacitu 73
dětí prostě překročit nesmíme, a tak záleží na
tom, kolik dětí nastoupí do prvních tříd. Vy-

ZVLÁDLI JSME TO !

My, děti mateřské školy, se musíme pochlubit! Naši první školku v přírodě jsme
zvlád-li levou zadní. Dlouhá cesta do Strážného v Krkonoších... taška plná věcí... pět
nocí bez maminky a jen ten plyšák na spaní... Loučení nám šlo lépe než rodičům, v
tom by se tedy měli polepšit!

Po příjezdu nás ovanul svěží krkonošský
vánek a my jsme vyběhli hledat kostelík
a u něj naši chaloupku jako pro včelí medvídky.Každý den jsme si povídali, četli, učili
se a zpívali si o čmeláčcích, pavoučcích a
jiných stvořeních. Jako čmeláci jsme lítali
po lese, jako pavouci jsme soukali pavučiny
a řádili jsme a řádili. Hráli jsme si na hřišti ve Strážném, na hřišti u penzionu, cvičili
jsme v přírodě – kdo měl chuť, tak dokonce
i po ránu. V kopané holky teda překvapily,
jak to válí.

bili květináče a všechno to nakonec přivezli,
abychom se pochlubili, jací jsme čmeláci –
chlapáci, a jak pro nás pět dní v horách bez

hlášení výsledků udělalo radost 31 nejstarším
dětem a asi především jejich rodičům. Tato
situace mne osobně mrzí a chápu nelehkou
situaci rodin. Vzpomínám si, jak jsem před
pár lety s manželem obíhala školky a snažila
se „udat“ dceru. Demografický vývoj okolí
Prahy ale neslibuje brzký obrat k lepšímu.
Doufám, že období velkých změn v mateřské
škole skončilo a příští školní rok si užijeme
pohodu ve stálé sestavě zaměstnanců. Krásné
léto bez úrazů přeje
Mgr. MAGDA BÍLKOVÁ, ředitelka MŠ

maminek vážně nebyl žádný problém. Jídlo
bylo výtečné a ještě k tomu jako přídavek
krásný výhled z jídelny. Pořádek v pokojíčcích jsme měli ukázkový, alespoň v našich
očích. Potopa ve sprše, místo sprchového
gelu opalovací krém, zatoulané osušky a rachot na chodbě – jó, užili jsme si to.
Text a foto:
MARCELA DUBOVÁ

Kde jsme chodili
Navštívili jsme luční skřítky, horskou cestou
pravěkým lesem směrem na Planinu jsme
překračovali tajuplné kořeny a kmeny, jindy
jsme se vydali směrem na Šestidomí, prošli
se cestou ke zvoničce s výhledem na Zlaté návrší nebo jsme se vydrápali nejprudší
sjezdovkou ve Strážném s výhledem na Liščí horu a vysílač na Černé hoře. Posvačili
jsme u ohrady s funícím oslíkem, ovečkami
a kozami, nad hlavami nám kroužili dravci...
Z přírodnin jsme si kdeco vyrobili, vyzdo- Odvážní čmeláci z mateřské školy
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{ ROZHOVOR }

Při přípravě tohoto rozhovoru jsem nemohla udržet své nohy v klidu. Zatímco při práci na jarním čísle mě přepadla touha vyrazit na
operu, tentokrát jsem měla nutkání jít si po několika letech jen tak
zaběhat. S TOMÁŠEM MIROVSKÝM jsme si povídali o organizaci
pražského maratonu, o rostoucí oblibě běžeckého sportu u nás
i o smutných statistikách vypovídajících o pohybu našich dětí.
Jak jste se dostal k běhání a co vám tento sport přináší?
Běhání jsem nesnášel, ale organizoval jsem
běžecké závody. Pak jsem se přimotal k organizaci prvního Pražského mezinárodního
maratonu a to mě velmi bavilo. Začal jsem
pro tuto organizaci pracovat víc, jezdil na jiné
maratony, domlouval spolupráci a tak dále.
Ostatní organizátoři byli samí běžci a já jsem
cítil, že v momentě, kdy na sebe prozradím,
že neběhám, přestávají mě brát vážně. Druhým impulsem pro mé vlastní běhání byly
požadavky od samotných běžců. Nedokázal
jsem se vžít do jejich role a pochopit, proč
žádají něco, co je z mého pohledu příliš
drahé nebo složité. To vedlo k rozhodnutí
vyzkoušet si maraton na vlastní kůži. Odjel
jsem tedy do Amsterodamu, prožil si závod
v roli běžce a ve většině připomínek jsem dal
závodníkům za pravdu a vyšel jim vstříc. Od
té doby pravidelně běhám a počáteční nechuť
se proměnila ve vášeň.



Jak se změnil Pražský mezinárodní
maraton za dvacet let svého konání?
Jaký je největší rozdíl mezi prvním a posledním ročníkem?
Změnil se neuvěřitelně. Při prvním závodu
startovalo 800 běžců, z toho bylo jen asi 150
Čechů. Teď závodí 10 000 běžců a je vyprodáno. Kdybychom navýšili kapacitu na 15 až 20
tisíc, naplní se. Další rozdíl je v trase závodu.
Zpočátku bylo těžké přesvědčit vedení Prahy, aby město bylo kvůli maratonu uzavře-



VÁŠEŇ JJMÉNE
no. V počátcích trasa vedla okolo Chuchle
na Zbraslav a dokonce až na úroveň Vraného.
Nyní se závodníci pohybují převážně v centru města. Maraton se tradičně startuje na

né době nejlepší na světě. Kromě maratonu
se běhají také půlmaratony, příští víkend se
jeden koná v Olomouci a z hlediska kvality
startovního pole je to v tomto roce nejlépe obsazený půlmaraton na světě – přijede
olympijský vítěz, mistr světa, nejrychlejší běžec na světě a další. Ta změna je obrovská a
souvisí s tím i spousta dalších projektů, které
se na to nabalují.
Organizace Pražský mezinárodní maraton získala od Mezinárodní asociace
běžeckých federací pět zlatých a dvě stříbrné známky. Čím si vysvětlujete takový
úspěch?
Jednak je to zásluha Carla Capalba, jehož
pracovnímu nasazení málokdo stačí, a jednak je to zájem zahraničních běžců, protože
Praha je krásné město. Atmosféra při startu
je nepopsatelná. Vybíhá deset tisíc lidí, kolem
trati tisíce fanoušků a všichni jsou pozitivně
naladěni. Startuje se za zvuků Smetanovy
Vltavy a i zkušení maratonci říkají, že jedině
v Praze jim při startu tečou slzy, jak jsou dojatí. Je to velmi emotivní zážitek.
Ale hlavní je důsledné dodržování požadavků na získání těchto známek. To je seznam
věcí, které každý organizátor musí splnit,
aby známku získal a pak každoročně potvrdil. Dodržování těchto standardů pak vede
k tomu, že závody jsou kvalitní pro celé startovní pole. A to v rámci RunCzech dodržujeme nejen pro závody v Praze, ale i pro další
závody v regionech.



Co vás nejvíc na běhání baví?
Sleduji všechny druhy sportů a hraju,
co se dá. Běhání je pro mě forma relaxace
a v porovnání s jinými sporty se mi na něm
líbí hlavně jednoduchost. Stačí k tomu
vhodné oblečení a boty a můžu si jít zaběhat
kdykoli a kdekoli, na jak dlouho mám chuť.
Kamkoli cestuji, beru si s sebou běžecké
boty, ráno si přivstanu a jdu se proběhnout
po městě. Baví mě prostřednictvím běhu poznávat nová místa. Oběhl jsem za dvě hodiny
Manhattan a bylo to krásných dvacet kilometrů po parcích, v době, kdy se město probouzí
a vy ho vidíte úplně z odlišného pohledu než
v kteroukoli jinou denní dobu. Kromě relaxace je to skvělé i na udržení dobré fyzické kondice, protože běhání je základ všech sportů.
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Staroměstském náměstí, protože pořádat maraton v historickém centru je prestižní záležitost. Za uplynulých dvacet let se v naší zemi
zásadně změnilo vnímání běhu. Jsme svědky
velkého běžeckého boomu. Kdo neběhá, je
out. Běžci, kteří trénovali před třiceti lety,
vzpomínají, jak běhali raději v noci, protože
je ostatní považovali za exoty. Dnes potkáte
běžce na každém kroku.
Kde se vůbec vzala myšlenka začít pořádat v Praze maraton?
Jako první přišel s touto myšlenkou Ital Carlo
Capalbo, který je dodnes hlavním organizátorem. Je to člověk v dobrém slova smyslu
blázen – má obrovskou vizi, nápady a dokázal z ničeho vybudovat něco, co je v součas-



Můžete vysvětlit, co přesně je Run-Czech?
Je to projekt běžecké ligy pro všechny závody.
Když se podíváte do novin, všechny fotbalo-



{ ROZHOVOR }
vé týmy hrají nějakou soutěž, mají tabulky a
vzájemně se mohou porovnat. Běhání je individuální, ale porovnávání se je stejně důležité.
Každý chce vědět, jak dobrý je ve své kategorii. Ty se rozlišují podle pohlaví, věku a povolání. Takových kategorií je zhruba 600, takže
například sekretářka ve věku 40 až 50 let, jejíž čas se pohybuje v celkovém porovnání na
chvostu, skončí ve své kategorii druhá a to je
pro ni obrovská motivace a osobní úspěch.
RunCzech je pro každého, kdo se účastní běžeckých závodů, chce si porovnávat výsledky
a sbírat body pro umístění v žebříčku.
Jaká je přesně vaše role při organizaci
maratonu?
Pracuji pro organizaci externě a mám na starost den závodu. Dohlížím na to, aby všechno
proběhlo podle plánu. Mám rád ten příjemný



pení a nemohli uvěřit tomu, že byli vylosovaní zrovna oni. Museli si ale zaplatit cestu
i ubytování sami. To byl kámen úrazu u jedné
slečny z Ústí nad Labem, a tak v rámci půlmaratonu v Ústí uspořádala veřejnou sbírku a díky
štědrosti ostatních lidí si mohla svůj sen splnit.
Dalším záslužným projektem je juniorský maraton. Jak probíhá a jak velký
má ohlas?
To je projekt, který pořádáme už dvacet let
a mám ho velmi rád. Začínal jako závod pro
pár škol, dnes se jich účastní přes dvě stě,
týmy jsou složené z deseti závodníků a každý
z nich musí uběhnout minimálně čtyři kilometry. Protože jde o štafetový závod, individuální sport se mění na kolektivní a radost
v cíli a emoce při závodě jsou mnohem větší
než při běžném maratonu.



EM MARATON
MARATON
stres, kdy dopředu nevíte, jak to dopadne a i
malá chyba jednotlivce může zkazit celý závod. Je to velký adrenalin. Při třetím ročníku
maratonu jsem dokonce já sám byl ten, kdo
mohl takovou chybu udělat. Byl jsem na trati v Pařížské ulici, kde jsem měl odklonit do
boční ulice auta policie a doprovodná vozidla,
aby nepřekážela běžcům, když dobíhali do
cíle. Tenkrát zvítězil běžec, který běžel maraton poprvé v životě. Na televizním záznamu
je vidět, jak zuřivě mávám na auta a směruju
je do vedlejší ulice. Závodník běží sám, myslí, že ukazuju na něj a už už zabočuje taky.
Tak na něj rychle ukazuju, že on ne, že má
běžet rovně. Dobře to dopadlo, ale ještě dnes
mě polije horko při představě, že bych tehdy
vítěze poslal místo do cíle někam na Klárov.
Loňským partnerem Pražského mezinárodního maratonu byl maraton v New
Yorku, kam vyrazila skupina našich běžců.
Probíhal výběr podle umístění v žebříčku?
Newyorský maraton byl zaměřený na běžce
„hobbíky“, takže každý, kdo za loňský rok
odběhl minimálně tři závody, se dostal do
slosování o startovné v New Yorku. Odsud
vzešlo 15 závodníků, kteří by se tam za normálních podmínek nejspíš nikdy nedostali.
Získání startovacích míst na tento závod byl
pro nás obrovský diplomatický úspěch.



Jste tedy jedni z mála, kdo může vyvracet statistiky o tom, jak dnešní děti
nesportují a tráví čas jen u počítače…
Bohužel nemůžeme. Jedná se vždy pouze o deset dětí z každé školy a to jsou sportovci, kteří
byli, jsou a budou vždycky. Pokud na škole
probíhají výběry těch nejzdatnějších, pak se
rozhýbe skutečně celá masa dětí. Ale neděláme si iluze, že děti běh nějak zvlášť baví,
sám jsem byl toho příkladem. Naše projekty sice dávají možnost se hýbat, ale negativní trend, že se dnešní děti hýbou méně
a jsou nejobéznější v celé Evropě je velmi těžké zvrátit a je to úkol pro celou společnost.
My jsme jedni z těch, kdo se o to snaží.



Do Pikovic jezdíte na chatu. Jaký máte
k tomuto místu vztah?
Už před válkou sem jezdil můj děda na letní
byt k Lacinovým, pak k Živným a nakonec



Tomáš Mirovský se narodil v roce 1971
v Praze. Vystudoval Vysokou školu tělesné výchovy a sportu Palestra a Univerzitu Jana Ámose Komenského. Pracuje na Palestře jako manažer školy. Od
roku 1995 patří mezi hlavní organizátory Pražského mezinárodního maratonu
a dalších závodů v rámci běžecké ligy
RunCzech. Věnuje se i pořádání dalších
závodů, jako jsou například půlmaratony v několika českých městech, juniorský maraton nebo Grand Prix. Mimo
jiné se účastnil organizace letošního
hokejového mistrovství světa v Praze
jako ředitel oddělení dobrovolníků. Je
ženatý a má tři děti, syn a mladší dcera
se závodně věnují šermu.

koupil pozemek, kde si postavil chatu. Já
jsem tu od narození trávil s rodiči víkendy
a dovolené a před šesti lety jsme s rodinou
koupili vlastní chatu nedaleko od té, kde jsem
strávil dětství.
Postřehl jste, že se v květnu běžel naší
obcí jeden úsek závodu Vltava Run?
Lákala by vás účast na takovémto druhu
závodu?
To je úžasná věc a moc bych si to chtěl vyzkoušet. Bohužel mi to v tuto dobu časově
nevychází. Vznik tohoto závodu jen potvrzuje běžecký boom, který u nás nastal.



Máte v našem okolí své oblíbené běžecké trasy?
Tady se běhá nádherně všude. Rád běhám na
Petrov a do Zahořanského údolí, na Medník
nebo po Posázavské stezce. V Praze se snažím
běhat aspoň třikrát týdně. Lidé často říkají, že
na běhání nemají čas, ale to je jen výmluva.
Jde spíš o to, dát pohybu větší prioritu a čas
se najde vždycky.



Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ

Měl tedy šanci dostat se na maraton
v New Yorku někdo z pomyslného
chvostu žebříčku?
Dostali se tam i takoví, kteří maraton nikdy
neběželi. Stačilo, že odběhli několik půlmaratonů, byli vylosovaní a první maraton běželi právě v New Yorku. To byly krásné lidské
příběhy… Někteří lidé byli opravdu překva-
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{ Z HISTORIE }

REPORTÁŽ Z KOSTNICE – UCTĚNÍ PAMÁTKY
MISTRŮ JANA HUSA A JERONÝMA PRAŽSKÉHO
Navazuji na článek Od Kostnice až K Mandavě v minulém čísle Zpravodaje. V něm jsme
doporučili návštěvu německé Kostnice, kde je rok 2015 rokem českého učence,
teologa a reformátora a také rektora Karlovy univerzity Mistra Jana Husa.

Jeho, a také jeho druha Jeronýma Pražského
(upálen v Kostnici 30. května 1416) tam připomenou různé mezinárodní a ekumenické
vzpomínkové pořady, které mají dát podnět
k vyrovnání se s tématy jako je spravedlnost,
tolerance, přístup k jinověrcům nebo hodnoty a jejich proměny.

Expozice v Husově domě
Dne 30. května 2015 navštívila Kostnici skupina studentů Univerzity Karlovy, jejich pedagogů a také zástupců hradištských občanů,
aby se poklonila památce výše uvedených
reformátorů a navštívila novou expozici
výstavy v Husově domě, Hussenstrasse 64,
Konstanz. Expozice „Jan Hus – odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti “ je věnována životu, dílu, mučednické smrti a odkazu
tohoto reformátora. Památné místo Husův

dům patří Společnosti Husova muzea v Praze. Provoz v něm umístěného muzea zajišťují
Muzea města Kostnice.
Dějiny daly učení Mistra Jana za pravdu. Muselo však přijít šest století dějinných zvratů,
bouří a také miliony obětí světových i lokálních válek, aby pražská Karlova univerzita
(založena v roce 1348) a Kostnická univerzita
(založena v roce 1966, 10 000 studentů a 3 500
zaměstnanců), mohly svobodně vzdělávat

MÉ VZPOMÍNKY NA ROK 1945

Být starý není nic příjemného, mnoho věcí člověk zapomíná, ale jsou věci, které nikdy
zapomenout nelze a které nyní, při výročí konce druhé světové války, se člověku silně
vybavují.

Květen 1945 jsem strávil v Praze, bylo mi 11
let. Nikdy nezapomenu na vysílání osvobozeného rozhlasu, který stále opakoval výzvu: „Vnimánije, vnimánije, gavarit Praga.
Germánskije tanky napadájut Pragu.“ Vím,
že bylo žádáno o pomoc („pošlete samoljety“), totéž se opakovalo v angličtině „eténšn,
eténšn“. Později sděloval rozhlas: „Prahu
osvobozují vojska generála Vlasova, mají německé uniformy a německá vozidla (ta byla
nějak označená), posádky mluví rusky, bělorusky a ukrajinsky.“ Jak to s nimi dopadlo, je
všeobecně známo.
Pamatuji se, že při průjezdu Lahovicemi
u silnice, která je teď dvouproudá, byl spo-
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lečný hrob Vlasovců, obložený květinami,
a stála u něj čestná stráž revoluční gardy
v uniformách Afrikakorpsu s tropickými
přilbami. Nyní je toto místo zakryté silnicí
a v blízkosti je pomník padlým občanům.
První ruské vojáky jsem viděl v Praze 9.
května 1945. Byli to dva vojáci na motocyklu, jako kluka mne zaujal samopal s bubínkovým zásobníkem. V té době už většina
německých vojáků byla z Prahy pryč.
Vítání Rudé armády bylo veliké a odpovídalo tomu, jak lidé byli šťastni, že válka skončila.
Text: ING. JIŘÍ ZÍKA

mladé lidi bez rozdílu vyznání a státní příslušnosti.
Text a foto:
MILOSLAVA ZAHÁLKOVÁ

{ TIP NA VÝLET, SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

VYZKOUŠENÝ VÝLET KE TŘEM KŘÍŽŮM
Slapy (obec) jsou od nás vzdušnou čarou jen 6 km, můžeme tam pěšky, na kole nebo
au-tem – a to je víc – objedeme Motorest a kousek pod ním lze dobře zaparkovat ve
směru od kostela dolů přes ulici.

Až si prohlédneme zajímavý barokní kostel
Petra a Pavla s osmibokou lodí a osmibokou
věží, zajděme ještě na přilehlý hřbitůvek.
Je zde pohřben německý emigrant Ing. Karl
Erich Rudolf Formis, byl zdatný radiotechnik
a oponent Hitlera. Z území ČSR vysílačkou
vstupoval až do Německa velmi kriticky do
jeho projevů. Nacistické komando dostalo
za úkol Formise vyhledat a umlčet. Podařilo
se jim zjistit jeho pobyt v Záhoří, a tak byl
nejdříve hledán omylem v Záhoří u Písku,
teprve později v hotelu Záhoří ve Slapech.
Podle antény byl Formis nakonec zaměřen
a nalezen, bránil se s pistolí, ale byl zastřelen. Kytičku můžeme položit na horní pravé
straně hřbitova nad kostelem k jeho hrobu
nesoucímu nápis s nepřesně uvedeným křestním jménem: „ing. Rolf Formis zavražděn nacisty 23. 1. 1935“.

Ke kapličce na Rovínku

Po červené turistické značce se pak vydáme
směrem na Rovínek, ve Slapech zanecháme
na levé straně známé vojenské rehabilitační středisko a po mírném klesání dojdeme
k lesu, kde napravo bude parkoviště odpadových kontejnerů, ale hlavně dva velké duby,
což je dobré orientační místo. Pokračujeme
dále až na konec červené trasy, téměř na břeh
přehradního jezera, k empírové kapličce Nanebevzetí Panny Marie Na Rovínku. Je zde
na informační tabuli podrobný popis její zajímavé historie. Sloužívaly se v ní třikrát do
roka mše svaté a dříve sem jezdili lidé z dalekého okolí na slavné poutě. Byla původně
postavena vysoko nad řekou, nyní je téměř
u vody, v místech, kde kousek proti proudu
býval dnes již vodami přehrady zatopený
výše zmíněný hotel Záhoří.

Tajemný Lahoz
A znovu zpět ke dvěma velkým
dubům – pohlédneme k nejbližší
chatě a začne dobrodružné pátrání. Chatu podejdeme, zanecháme
po levé straně a budeme pokračovat cestou mezi chatami až tam,
kde se nám bude zdát, že už cesta končí. Tam nás úzká pěšinka
odvede vpravo k zalesněné strži
a ještě kousek pokračujeme mezi
dalšími chatami svahem dolů. Dospějeme k dodnes trochu tajemnému místu zvanému Lahoz – dnes
jsou zde tři kamenné kříže z roku
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1878. Z podrobné informační tabule se dozvíme, že zde původně stály kříže dřevěné a že
byly čtyři. Lokalita je opředena mnohými
tajemstvími a dodnes se vlastně neví, od kdy
tady kříže stojí a kdo je zde nechal jako první
postavit. Legenda toto místo označuje jako
„střed starého Království českého“ z dob
snad Václavových nebo Karlových. O geografický střed Českého království se však
nikdy nejednalo. Jaké „srdce“ tedy má
legenda na mysli? Zajímavé místo bývalo
kdysi vlasteneckými výlety hojně navštěvováno, ale asi si místní chataři dosti intimní
krkolomný průchod přes svoji osadu nepřáli,
proto sem nevede značená turistická cesta.
Až se odtud vrátíme k autu, budeme mít
za sebou asi šest kilometrů pohodlné
chůze většinou po lesních cestách, která
nám i se zastávkami zabere asi dvě hodiny.
A jako bonus je šance posvačit výtečnou
dršťkovou polévku v restauraci u parkoviště.
Text a foto: EDITA FIKEROVÁ

Ema Chalupková
Ela Kazílek
Mia Krutská
Matyáš Havel
Denis Malý
Filip Růžička
Václav Sládek
Na vítání občánků nedorazili
Jan, Josef a Nikol.
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Návštěva členů SDH v belgickém Essenu 21. – 24. května
Vzhledem k pokračující tradici návštěv spřátelených hasičských sborů v Hradištku a
Esse- nu jsme tentokráte po dvou letech vyjeli my. Pro cestu jsme zvolili náš „nový“ cca
12 let starý Ford Tranzit, který jsme koncem loňského roku jako sbor zakoupili a poté
upravi-li na hasičské dopravní vozidlo, které je nyní přihlášeno v Integrovaném
záchranném systému.

Tentokrát nás jelo sedm členů, někteří jeli
dokonce poprvé. Odjezd z Hradištka jsme
naplánovali na čtvrtek večer a v pátek v brzkých ranních hodinách jsme dorazili do Essenu. Program pro nás byl jako pokaždé velice
pestrý. Pátek měl být oddychový, ale průběh
dne tomu nenasvědčoval. Po bohaté snídani
a přivítání jsme se kolem poledního vydali
ubytovat, pak jsme objeli místní obchody jako
pivovar, cukrárnu a další pro nákup belgického piva, pravých pralinek a sýrů pro rodinné
příslušníky. Následovala cvičení zásahové
jednotky společně se záchrannou službou –
vyproštění raněného z havarovaného vozu,
kde jsme si mohli porovnat postupy v Belgii
a u nás. Následovala grilování před hasičskou
zbrojnicí. Jedinci se ještě v pozdních nočních
hodinách vydali navštívit místní diskotéku.

kde nás čekala plavba lodí po přístavu s výkladem a popisem přístavu. Ve večerních hodinách probíhalo v hasičské klubovně párty na
počest povýšení šesti hasičů.

Křest Hradištské ulice
V neděli ráno jsme byli přizváni na slavnostní křtění Hradištské ulice v Essenu společně
se zasazováním stromu, pod jehož kořeny se
vkládala lahev s odkazem pro příští generaci.
Následovalo oficiální přijetí starostou města

na radnici s výměnou darů starostů obou
obcí. Měli jsme možnost vidět průjezd mezinárodního cyklistického závodu Essenem
a v odpoledních hodinách jsme se přesunuli
do okrajové části Essenu, kde město oslavovalo kompletní rekonstrukci ulice. Oslava byla velkolepá s muzikou, občerstvením
a krásným počasím. Po večeři jsme se vydali
na zpáteční cestu do Hradištka.
Myslím, že návštěva se vyvedla a že se líbila
všem členům našeho sboru a brzo budeme
vymýšlet program pro kolegy z Essenu, které
jsme pozvali na oplátku k nám na blížící se
oslavy 110 let v roce 2017.
Text a foto: MILAN BURIAN

Návštěva areálu civilní obrany
V sobotu jsme navštívili areál civilní obrany
v Brasschaatu, kde jsme dostali přednášku
s kompletní ukázkou techniky, která je daná
místními poměry Belgie. Civilní obrana je
povolávaná k zásahům, na které hasiči „nestačí“ množstvím techniky nebo při katastrofách. Exkurze byla opravdu velice zajímavá,
kde jsme mohli mimo jiné vidět ohromná
čerpadla a zastihli jsme i trénink. Odpoledne
jsme se přesunuli do přístavu v Antverpách,

PIKOVŠTÍ HASIČI ZVÍTĚZILI!

Dne 9. května 2015 proběhlo na fotbalovém hřišti v Pikovicích 1. kolo okrskové
soutěže v požárním sportu.

V kategorii mužů se zúčastnilo pět družstev,
v kategorii žen družstva dvě. Pikovští hasiči
nominovali do své sestavy mladší kolegy, a
tak družstvo ve složení David Pipek, Tomáš
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Pipek, Jan Melich, Jan Dalibaba, Filip Skála,
Jiří Macháček a Jakub Jaroš zvítězili nad svými, mnohdy o generaci staršími soupeři. Počasí se vydařilo, a tak se naši chlapi již určitě
těší na další měření sil s ostatními SDH.

Výsledková listina – muži:
1. Pikovice
2. Buš
3. Sloup
4. Davle
5. Bratřínov

24:50 s
25:30 s
26:60 s
34:50 s
36:90 s
Text a foto:
KATEŘINA CIENCIALOVÁ

{ SPOLKY }

JAK SE ŽIJE NA OVČIČKÁCH

Občanské sdružení Ovčičky si klade za cíl zlepšení životního prostředí a sousedského
ži-vota v této lokalitě. Z Ovčiček je jedinečná vyhlídka na štěchovické údolí, okolní
stráně i na Vltavu. Je sympatické, že se sdružení stará o její zvelebení. Sousedé si na
vyhlídce mohou družně posedět a popovídat, děti tu mají pěkné prostředí ke svým
hrám. V ne-poslední řadě je věnována pozornost udržování lidových tradic, jejichž
prostřednictvím se vracíme zpět ke kořenům našich předků.

Jedna z těchto tradic se tu každoročně odehrává na jaře – je to stavění máje a pálení
čarodějnic. Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422. Májka byla vždy
tradičním symbolem jara. Muži dovezou
z lesa strom, zbaví ho kůry, nechá se jen zelená špička a ženy ji ozdobí věncem s fábory.
Na Ovčičkách bývá vždy velice vysoká májka, viditelná zdaleka. Odpoledne 30. dubna
ji muži postavili za přihlížení obecenstva.
Mají v tom už mnohaletou praxi, takže vše
proběhlo hladce.

Čarodějnice frajerka
Postupně se začali scházet usedlíci i přespolní
a hlavně děti k tradičnímu pálení čarodějnic.
Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května

byla opředena řadou pověstí a zvyklostí. Lidé
věřili, že se čarodějnice slétají na svůj sabat.
Na ochranu před nimi se na vyvýšených
místech zapalovaly ohně. Oheň má očistnou
moc, zahání zlé duchy a vatra je symbolem
vracejícího se slunce. Ochrana úrody a celého hospodářství, to byl hlavní účel tohoto
lidového zvyku. I my dnes při pohledu do
sálajícího ohně a v magickém kruhu lidí kolem něj pociťujeme, že tato noc má zvláštní atmosféru a že je dobře se takto pospolu
scházet. Děti si za dohledu dospělých užívaly
přikládání větví do ohně a největší jásot vypukl, když začala hořet čarodějnice, sedící na
vrcholu vatry. Byla to čarodějnice frajerka,
měla i podprsenku.

JAK PEČUJEME O OVČIČKY

Na Ovčičkách nežijeme jen oslavami, ale v rámci sousedského soužití odvádíme i kus
pořádné práce, abychom se v okolí svých domovů cítili hezky a bezpečně. Pravidelně
se staráme o vyhlídku, nejen pro nás, ale i pro všechny slušné výletníky, kteří se
nádherné-ho výhledu na štěchovickou lagunu nemohou nabažit .

Při pravidelně konaných brigádách probíhají parkové úpravy – sekání a vyžínání trávy,
mýcení křovisek bránících výhledu, natírání
laviček a stolů. V minulosti jsme natírali zá-

Na stráni se pobaví všechny generace.

bradlí na brunšovských schodech i v horní
části dlážděné vozovky, instalovali jsme lavičky na vyhlídce i Pod Skály – podél řeky
Vltavy. Na poslední květnové brigádě jsme

Nejlepší pomazánky
Dospělí se pilně občerstvovali pivem, všichni
měli možnost opéci si špekáčky, což bylo vítáno hlavně dětmi. Každoročně je tu pořádána soutěž o nejlepší pomazánku. Od zdejších
kuchařinek se sešlo 14 nejrůznějších dobrot
a bylo velmi těžké určit, které jsou nejlepší.
Rozhodl o tom počet čárek, které lidé udělili anonymním číslům. Kromě pomazánek
donesly kuchařinky i sladké pečivo. Když se
nachýlil čas, rozešli se všichni do svých domovů. Přes noc zůstali hlídat májku dobrovolníci, aby se nestalo, že ji přespolní podříznou. To bývala pro vesnici vždy velká ostuda.
Letošní akce se jako obvykle vydařila. Všem
organizátorům, kteří se na ní podíleli, patří
velký dík a uznání.
Text: ANTONIE JELÍNKOVÁ
foto: Milan Burian
krom obvyklých věcí na vyhlídce vyčistili
křoviny podél ulice U Lídy. Kdo tudy občas
jel, musel se mít v zatáčce vždy velmi napozoru, aby se těsně před ním nezjevilo rozjeté
auto v protisměru. Úniková cesta do louky
byla často využívána...
Vždy se najde mnoho věcí, které je potřebné
udělat. Mohli bychom sedět na svých zahradách, popíjet kávu a čekat, až si na nás obecní
četa udělá čas. Řekli jsme tomu rázně NE,
raději se scházíme na vyhlídce, kterou si rádi udržujeme. Věřte, že při těchto společných akcích zažijeme spoustu zábavy,
vyřešíme případné sousedské spory, a proč to
neříct, vypijeme si nějakou skleničku, třeba vody,
na ještě lepší náladu.
Komu se chce, tomu se na
Ovčičkách žije krásně...

Důkladné vyčištění krajnic v ulici U Lídy.

Text a foto:
RUDOLF ZDĚNEK
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ZACHRAŇ MLÁDĚ NEJEN PŘED SEKAČKOU

Je dobře, že se o problému posekaných srnčat při senosečích začalo intenzivně mluvit,
většina z vás jistě v médiích nějaké informace zaznamenala. Státní správa přišla s portálem
senosec.cz, kde mohou zemědělci zadávat data sečení, myslivci se mohou připravit na
procházení travin. Mohou s předstihem srny z luk vyhánět, případně mohou opatrně
přenášet srnčata do bezpečí.

Mimochodem, není to tak, že by se letos
všichni probudili a zachraňovali. Myslivci
z MS Medník se snaží zachraňovat mláďata
již desítky let. Vážíme si skvělé spolupráce
s V. Haškem, který nás vždy o sekání informuje a kvůli každému ohroženému srnčeti
volá myslivce na pomoc.

Nebezpeční „zachránci“

něho nesahejte, přenesete na něj lidský pach
a máma, která ho obvykle z povzdálí sleduje,
ho již odmítne přijmout, zemře tedy hlady.
Když už je nutné mládě přenést, a to jen z důvodu akutního ohrožení života, přenášíme ho
na igelitových pytlech nebo natrháme velkou
otep trávy a do ní mládě zabalíme a přeneseme. Nikdy se ho nedotýkáme rukama.

O celou tuto akci se najednou začalo zajímat
spoustu lidí, kteří chtějí pomoci. Se svými
domácími mazlíčky vyrazili „zachraňovat“.
Bohužel tyto laické živelné akce mohou
skončit katastrofou. Pokud chcete přispět
svými silami, nikdy tak nedělejte sami, ale
až po domluvě s hospodářem místního mysliveckého sdružení. Jdete-li do louky se psem,
mějte ho vždy na vodítku, mohl by mláďatům
ublížit. Nikdy neprocházejte louky na vlastní
pěst, způsobíte víc škody než užitku. Pokud
náhodou najdete „opuštěné“ mládě, nikdy na

A milé DĚTI, prosím přečtěte si vzkaz, který
pro nás srny mají: „LIDÉ! My srnky, princezny lesa, vás moc prosíme, nesbírejte naše
děti po lesích a loukách. Necháváme je schované v travičce a samy ležíme někde opodál.
Hlídáme je před dravci a nebezpečím. Když
nám naše miminko odnesete z lesa, už si ho
zpátky nevezmeme, protože na něm cítíme
vás, lidi. Naše miminko, protože je moc malinké a smutné, vám většinou umře steskem
po své mamince. Srnky a všichni tvorové

Vzkaz pro děti

V tomto případě zemědělci sekání neoznámili.
divočiny vás proto moc prosí – NEBERTE
NÁM NAŠE DĚTI!“
Je červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody. Buďte při svých výletech do přírody a procházkách se psy ohleduplní. Les je domovem
zvěře, chovejte se jako na návštěvě. O to vás
prosí zvířecí mámy a hradištští myslivci.
Text: RUDOLF ZDĚNEK,
hospodář MS Medník

NA DĚTSKÝ DEN I ŠIBŘINKY BYLO VYPRODÁNO
Akce pro děti na Hradištku jsou už roky „vyprodané“ a Dětský den na hřišti není výjimkou. Dá se říci, že každý rok jsme překvapeni, že jsme zase něčeho objednali málo. Ale
jsou to příjemné starosti, letos nám došly balíčky odměn, přestože jich bylo o 30 více
než loni a poprvé i sud malinovky, kterou soutěžícím dětem každoročně věnuje
rajchardovská restaurace „U Petra“.

Na druhou stranu, i ti největší opozdilci si
zasoutěžili, i když místo kartiček jsme jim
výsledky psali na účtenky a nějaká drobná
cena útěchy po soutěžích se pro každého taky
našla. Nakonec si poslední květnovou neděli
na hřišti prošlo kolečko 18 stanovišť téměř
250 dětí, některé menší zatím jen z kočárků
obhlížely úkoly na příští rok a úžasného počasí využila i spousta dospělých k příjemnému posezení a popovídání ať už přímo na
hřišti nebo u piva před klubovnou.

Důležitá pomoc
dobrovolníků
Ale protože jsme velkou účast očekávali, požádali jsme Českou unii sportu (ČUS) o zařazení této akce do celorepublikového programu „Sportuj s námi“ a byli jsme úspěšní,
takže jsme si mohli dovolit i malé zpestření – skákací hrad, který krásně dokresloval
kulisu dětských her a byl po celou dobu soutěžení plný dětí. Nejdůležitější je ale pro nás
všechny práce dobrovolníků na stanovištích,
spolupráce s hasiči a myslivci, kteří nám pomáhají s přípravou celého DD a každý si organizuje i dvě stanoviště a pomoc dalších lidí
– Jirky Branného, který se každoročně stará
o balonky, Petr Hašek připravuje hranici,
Tonda Buňata se stará o muziku, každý při-
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dává svůj střípek k tomu, aby si děti tenhle
den naplno užily. Stejně jako loni si děti mohly pochutnat na pražených mandlích a nechat si namalovat na obličej krásné ornamenty, novinkou byla cukrová vata a hlavně
možnost jízdy na koních na posečeném úseku pole za hřištěm. A když už se začínalo na
stanovištích balit a i poslední balíčky odměn
našly své majitele, zapálili jsme oheň a pustili
se do opékání buřtů od Dolejších, které se
vlastně taky poprvé snědly všechny.

Vyprodané šibřinky
Neméně povedenou akcí byly rok od roku
oblíbenější šibřinky, které se tentokrát konaly
v netradičním dubnovém termínu. Odpoled-

ne zavítalo do tělocvičny kolem 130 dětí, večer se dovnitř dostal jen ten, kdo si koupil lístek v předprodeji. Hlásili jsme vyprodáno už
několik dní předem a bylo nám líto, že jsme
spoustu dalších zájemců museli odmítnout.
Přenesli jsme se do atmosféry šedesátých let,
oblečení v duchu hippies objevil doma hluboko ve skříni snad každý, a tak jsme mohli
obdivovat pestrou paletu tehdejší módy. Do
doby květinových dětí nás přeneslo i taneční vystoupení místní skupiny „Nech-těla
odpočívat“, která si připravila choreografii
na hudbu z muzikálu Hair. Kapela Horváth
band hrála pro plný roztančený parket téměř
do tří do rána a nikomu se nechtělo domů.
Kuřáci byli chápaví, nekuřáci spokojení. Pohodová atmosféra byla hlavním znamením
celé akce. Těšíme se zase (ani ne) za rok, tentokrát (kdysi tradičně) v únoru.
Text: LADISLAV VONDRÁŠEK

{ SPORT }

VÝSLEDKY POSLEDNÍ SOUTĚŽNÍ SEZONY
O týmu našich dospělých toho bylo už minule napsáno poměrně dost, a kdo
navštěvuje restaurační zařízení, má pravidelný přísun informací, takže spíš v krátkosti
vyhodnotím vystoupení našich mládežnických týmů.

Přestože výsledky nestojí v žebříčku na prvním místě, je pro nás potěšující, že tým starší přípravky pod vedením Romana, Tondy
a Davida zvítězil ve své skupině okresního
přeboru a mohl tak odehrát finálový turnaj
v neděli 14. června v Dolních Břežanech.
Trochu čárou přes rozpočet byl systém finále, kdy se hrálo ve dvou družstvech paralelně
na dvou hřištích, takže do Břežan odcestovali
i o rok mladší kluci z našeho B týmu. Zvítězila nakonec Rudná, která tento systém hrála
celou sezonu a měla tak pro finále výhodu,
naši skončili v rámci celého okresu (27 mužstev) na výborném třetím místě, odměnou
jim byl krásný pohár a medaile.

Mužstvu mladších žáků postup do finále
unikl o chloupek, když dosáhli ve skupině
stejného počtu bodů jako Mníšek, ale ve vzájemném zápase byli o jeden gól horší, i tak
je ale druhé místo velkým úspěchem, v porovnání počtu získaných bodů a průměrné
výšky hráčů jsme byli ale určitě s obrovským
náskokem první. Mníšek pak ve finále jasně
přehrál vítěze druhé skupiny Červený Újezd,
tak je možné, že nám ten jeden gól chyběl
k titulu okresního přeborníka. Za celou sezonu kluci prohráli pouze jeden zápas.

Mladší přípravka
a dorost
Mladší přípravka udělala
za poslední rok obrovský
pokrok, Filip s Mirkem
a Standou hráče dovedli ke druhému místu ve
skupině a dostali nabídku zúčastnit se finále OP
v Libčicích po odřeknutí
Kazína, bohužel kvůli nemoci několika hráčů a kolizi termínu s turnajem
na Jílovišti museli tuto
nabídku odmítnout. Dorost skončil v tabulce pá-

VLTAVA RUN 2015

V neděli 17. května se Hradištkem prohnalo přes 170 závodníků, kteří se svým týmem
absolvovali třetí ročník běhu od pramene Vltavy až do Prahy nazvaného „Vltava Run“.
Hradištko bylo 33. místem, kde proběhla předávka štafety na 350 km dlouhé trase vedoucí nejkrásnějšími místy v jižních a středních Čechách.

Tým organizátorů se inspiroval legendárním
závodem Hood To Coast v americkém Oregonu, kterého se účastní přes 1 000 týmů a týmy
uběhnou na 200 mil. Nápad uspořádat obdobný závod v České republice parta přátel
dovedla k realizaci a vzniku závodu „Vltava
Run“. Trasa začíná na Kvildě a vede po turistických stezkách a silnicích II. a III. třídy Národním parkem Šumava, lesy, nádhernými
údolími, historickými městy i jihočeskými
a středočeskými vesnicemi.

Závod z pohledu běžce
Jedním z účastníků závodu byl i Pavel Samec
z Hradištka, který pravidelně od roku 2007
běhá maraton. Na Vltava Run se přihlásil
poprvé. „Oslovil mě jeden kamarád, který
sestavil 12členný tým a jeden běžec mu vypadl. Nakonec nás běželo jedenáct, z toho osm
běžců a čtyři rekreační sportovci, a během
závodu to dva po prvním dni vzdali, protože měli velké bolesti. Podle toho dopadl náš

výsledek – doběhli jsme na 132. místě.“ Pavel
Samec zaběhl tři úseky, dohromady v délce
kolem 40 kilometrů. „Závod byl pro mě velkým zážitkem. Není to jako standardní maraton, kde se běží přes den a po silnici. Tento
závod je mnohem pestřejší – noční přeběhy
s čelovkou a minimum času na odpočinek,
hodně převýšení, zajímavá trasa lesem, přeskoky přes padlé stromy, potoky a kameny.“
Na otázku, který úsek byl nejnáročnější, bez

tý, ale na druhé místo mu chyběly pouhé
čtyři body, Miloš s Radkem museli ale často upravovat sestavu vzhledem k potřebám
týmu dospělých, za který většina dorostenců
odehrála celou jarní část soutěže.

Vysoká účast a bojovnost
Starší žáci hrají ve Štěchovicích, také skončili pátí, v posledním zápase si zastříleli proti
Černošicím a vyhráli 16:0, do mužstva už se
pravidelně zapojovali mladší žáci a rozhodně
se neztratili. V kategoriích mladších, starších
žáků a dorostu funguje velmi dobře spolupráce se Štěchovicemi. Víc ale než výsledky
nás těší účast, výkony a bojovnost hráčů
všech kategorií, do příští sezony nastoupí
zase mladší hráči ročníků 2007-8, kteří letos
jezdili po turnajích a práce trenérů Tomášů
je na jejich vystoupeních znát.
Podobně jako loni jsme pro všechna naše
mužstva připravili rozlučku se sezonou na
Pouťovém turnaji, kde si po fotbálku a společném obědě mohou hráči užít pouťové
atrakce na naší návsi. Večer pak hraje stará
garda, která si po fotbálku a večeři taky půjde užívat na náves, nebo spíš do zámecké
zahrady.
Další informace můžete sledovat na našem
webu:
http://www.hradistko-fotbal.estranky.cz/
Text a foto: LADISLAV VONDRÁŠEK,
Slovan Hradištko
váhání odpovídá, že ten, který končil právě
na Hradištku. „Po porci kilometrů z prvního
dne nám daly prudké kopce mezi Třebenicemi, Slapy a Hradištkem hodně zabrat.“

Pohled dobrovolníka na předávce
Náročnost úseku potvrzovali i ostatní běžci,
kteří si na předávací stanici na Hradištku, kde
ocenili především přísun vody na pití, stěžovali hlavně na brunšovské schody.První štafeta přiběhla v neděli kolem jedenácté dopoledne, poslední až v šest hodin večer. Skupina
místních dobrovolníků v čele s předsedou TJ
Slovan Hradištko Ladislavem Vondráškem
vytyčila další úsek trasy od zámečku přes
Skalky do Pikovic. Od mostu podél Sázavy na
vlakové nádraží do Davle už byla trasa mnohem jednodušší. „Bylo zajímavé sledovat,
kolik lidí se rozhodlo vyzkoušet si svoji odolnost. U nás už mohli běžci závod zrekapitulovat, blížili se totiž do finále. Někteří bojovali
o pořadí, jiní o „přežití“. Řada z nich to brala
jako adrenalinovou zábavu s přáteli. A protože každý ze 176 týmů měl šest až dvanáct
členů a potřeboval dvě a více doprovodných
aut, bylo na Hradištku během nedělního
odpoledne hodně rušno,“ popsal atmosféru
závodu předseda TJ Láďa Vondrášek.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ
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{ RŮZNÉ }

DUHOVÝ ANDĚL – PROGRAM NA HRADIŠTKU
Chtěli bychom vám povědět pár slov o programech, které jsme pro vás připravili s podporou obecního úřadu. Jak jste si již mnozí všimli, pořádáme pro vás občas zpívání
a jsme moc rádi, že se vám to podle ohlasů líbí. V letošním roce jsme pro vás připravili
cyklus přednášek „O zdraví“, ale také trochu poezie a zpívání.

Přednáška O zdraví
„Vznik a původ problémů
a nemocí“
Jedná se o pohled na příčiny našich problémů a nemocí. Proč vznikají, co znamenají
a jak si můžeme pomoci ke zdraví. Co dělat,
abychom pochopili příčinu a v přítomnosti
mohli žít harmonický a kvalitní život. Vždy
se dá něco dělat, abychom se měli lépe. Budeme si povídat, jak si můžete pomoci sami.
4. července 2015 od 16 hodin
v prostorách školy

Přednáška O zdraví
„Dítě a jeho schopnosti“
Dítě se rodí na tento svět se schopnostmi
a rysy, o kterých si budeme vyprávět. Pomůžeme vám pochopit, kým vaše dítě je a co
dokáže. Budeme se bavit o vzniku dyslexií
a dysgrafií a všech dys-, co mívají nejenom
děti, ale i my dospělí, akorát to umíme lépe
skrývat. Dyslexie je jako nákaza, když v rodině je někdo dyslektický, chytí to od něj všichni. Budeme vás učit, jak s dětmi a se sebou
pracovat. Myslíme si, že teď, před začátkem
školy, je toto téma velmi aktuální. Doporučujeme vám, abyste si vzali sebou své fotografie
z dětství a i fotky vašich dětí.

{
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Seiferta. Bližší informace najdete v příštím
Zpravodaji.
Věříme, že vás připravené programy zaujmou
a těšíme se na vás.

29. srpna 2015
v 16 hodin
v prostorách školy

Muzikálová
pohádka
Budete vtaženi do pohádkového příběhu, kterým
se budou prolínat muzikálové melodie. A protože se v každé pohádce
ukrývá moudrost, tedy
měla by, i zde pochopíme, že můžeme být
šťastni.
Vypravěč Jan Löbl, zpěv
Patricie Padilla Löbl,
Jiří Urbánek, doprovod Gabriela Ziklová
a Jiří Urbánek. Pohádka
je určena pro dospělé
a starší děti.
17. července 2015
v 19 hodin
v prostorách školy
Na podzim pro vás chystáme třetí přednášku
o zdraví a večer plný
hudby a poezie Jaroslava

Text: PATRICIE a JAN LÖBLOVI

Muzikálová pohádka
-pro dospělé a větší děti

Dne 17.7. 2015 v 19hod
Vypravěč: Jan Löbl
Zpěv: Patricie P Löbl a Jiří Urbánek
Doprovod: Gabriela Ziklová
a Jiří Urbánek

ČESKO ŠVÉDSKÝ INSTITUT Duhový Anděl

v prostorách ZŠ Hradištko
Vstupné 80,-

{ RŮZNÉ }

Zastavení „V jednom domě“
Žijeme už v takové době. Není ani lepší ani horší než doby minulé a určitě není ani
lepší ani horší než doby, které přijdou po ní. Je jen rychlá, uspěchaná, orientovaná na
výkon a někdy plná stresu. Věříme, že v našem stacionáři umíme čas zpomalit, zklidnit a společně hezky prožít.

Setkáváme se a pečujeme tady
o dospělé lidi, kteří – často
právě i díky oné rychlé době
a stresu, kterým prošli – už
spěchat nemusejí a mnohdy bohužel ani nemohou. Poskytujeme jim zázemí a celodenní
nadstandartní péči v krásném prostředí zrekonstruované historické vily se zahradou velmi blízko centra Zbraslavi v Praze 5. Vesměs
mezi nás chodí lidé se získanou poruchou komunikace – např. po cévní mozkové příhodě.
Citlivě, s pochopením a láskou se jim snažíme
pomáhat s nápravou – v bezpečném prostředí
a se speciálně vyškolenými odborníky.
V kompletně rekonstruovaných prostorách
sídlí i naše mateřská školka s logopedickou
prevencí a podporou. Prakticky denní kontakt našich dospělých klientů a dětí mateřské

školky se ukazuje být nesmírně obohacujícím
pro obě strany a je radost pozorovat jejich
pokroky při společných aktivitách. Naše
děti tak poznávají přirozený mezigenerační
vztah, který některé z nich bohužel nemohou
zažít s vlastními prarodiči. To je další krásný
rozměr naší práce.

Naše kapacita je limitována na 12 dětí v mateřské školce a 15 dospělých klientů stacionáře; přijímáme nové klienty.
Přijďte se k nám podívat a na chvíli zažít ten
zvláštní pocit jako z jiného světa – rádi vás
osobně uvítáme.
KONTAKT:
V jednom domě o.p.s.
Elišky Přemyslovny 445,
Praha 5 – Zbraslav
www.vjednomdome.cz
email: info@vjednomdome.cz
tel: 604 354 194

KALENDÁRIUM
• sobota 4. července 2015 v 16 hodin, v prostorách školy – přednáška
O zdraví „Vznik a původ problémů a nemocí“
• sobota 11. července 2015 od 15 hodin, MFC Štěchovice – Akordeonové
duo Martina Škanty
• pátek 17. července 2015 v 19 hodin, v prostorách školy
– Muzikálová pohádka
• 24. – 25. července 2015 od 9 do 17 hodin, sběrný dvůr na Brunšově
– sběr použitého ošacení
• sobota 25. července 2015 ve 13 hodin, Štěchovice
– závody dračích lodí na Vltavě
• sobota 25. července 2015 od 17 hodin, klubovna Vltavanu
ve Štěchovicích – letní taneční zábava
• 14. – 15. srpna 2015, kemp Pikovice – hudební festival Rozmarné léto
• sobota 29. srpna 2015 v 16 hodin, v prostorách školy
– přednáška O zdraví „Dítě a jeho schopnosti“

ROZMARNÉLÉTO
LÉTOssTOMÁŠEM
TOMÁŠEMKLUSEM
KLUSEMaaXINDLEM
XINDLEMX!
X!
ROZMARNÉ
Jak získat vstupenky

Rozmarné léto je nový seriál kulturních akcí na příjemných místech. Dvoudenní prázdRozmarné
léto jeplný
nový
seriál akulturních
akcí na
příjemných
místech.
Dvoudenní
prázdninový festival,
divadla
hudby. Tomáš
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Jaroslav Uhlíř,
Xindl
X, František
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a
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Rozmarné léto 2015
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14. – 15. 8. 2015
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KDE130
JSME
BYLIvzít
VsDIVADLE
Po úspěšném zájezdu na představení TanMáte se na co těšit a my se těšíme na vás.
čírna v divadle Radka Brzobohatého usilujeme o získání vstupenek na představení
Více na
Audience u královny s Ivou Janžurovou
v hlavní www.rozmarne.cz.
roli. Bohužel, na počátku června
už byly vyprodány všechny vstupenky do
KONTAKT:
konce října. Snad se podaří je získat v čerMartina Jablanovská,
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773včas
022informovat
238,
úspěchu budeme
na webu
jam-pr@email.cz.
i na obecních
vývěsních plochách.
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{ INFORMACE, INZERCE }

DRAČÍ LODĚ
SPOLEK VLTAVAN
ŠTĚCHOVICE
pořádá

v sobotu 25. července jubilejní
10. ročník

ZÁVODŮ
DRAČÍCH LODÍ
na Vltavě.

Start závodu ve 13 hodin.
Přihlášky u br. Pšeničky, kontakt 606 902 668.
Startovné včetně stravenky 150 Kč.
Po skončení závodu se na zahradě klubovny Vltavanu
koná od 17.00 „Letní taneční zábava“.
Hraje Mix 5.
Srdečně zve výbor Vltavanu.
JAN SMÍŠEK, jednatel

OBECNÍ ÚŘAD HRADIŠTKO
VYHLAŠUJE

SBĚR
POUŽITÉHO OŠACENÍ
letního a zimního oblečení
(dámské, pánské, dětské)

• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené)
• vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• obuv – veškerou nepoškozenou
• hračky – nepoškozené a kompletní
• peří, péřové přikrývky a polštáře
• menší elektrospotřebiče – mohou být
i nefunkční
• knihy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek
znečištěný a vlhký textil

24. + 25. 7. 2015
vždy od 9.00 do 17.00

SBĚRNÝ DVŮR NA BRUNŠOVĚ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem!

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

Tepelná čerpadla

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

Cena0 Kč

TEPELNÁ ČERPADLA
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0
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4u-therm s.r.o.

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Econo AIRFLOW
HiEcono AIRFLOW Power AIRFLOW

Pro své klienty Hledám

nemovitosti k prodeji

Rodinné domy, pozemky, chaty, byty

Lokalita: Hradištko, Štěchovice a okolí
Výběr z aktuálních poptáVek

» RD, min. 5+1, pozemek 500–1.000 m2, klidné místo, do 4.500.000 Kč
» RD, min 3+1, pozemek nad 500 m2, do 4.000.000 Kč
» pozemek pro stavbu RD, od 500 m2, pouze Hradištko
» RD k rekonstrukci, menší – od 50 m2, pozemek 500–700 m2, max.
2.000.000 Kč, parkování na pozemku pro 2 auta, hezký výhled
» chata na vlastním pozemku pro přestavbu na RD, s příjezdovou
cestou, elektřina, voda
» stavební pozemek pro stavbu RD, možno i s domkem k demolici
nebo s chatou, na kraji obce, soukromí, klid.
… další poptávky na vyžádání.
Hledáte-li také nemovitost v této oblasti a chcete být v mé databázi pro
zasílání aktuálních nabídek, kontaktujte mne telefonicky nebo e-mailem.
aktuální nabídka
» RD 2+1, 49 m2 + půdní prostor, pozemek 511 m2, pěkný slunný pozemek, Hradištko - Brunšov, dům za penzionem Rozmarná. Cena
1.300.000 Kč
Odměna za doporučení 2.000–10.000 kč v případě, že mi doporučíte
nemovitost k prodeji (v případě realizace).

Klára Schröffelová, zprostředkovatelka prodeje
nemovitostí pro Hradištko, Štěchovice a okolí.

Chovatelů 159, Hradištko
tel: 739 500 577, info@reality-spolehlive.cz

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

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI

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

redakce@hradistko.cz

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

A
1/1 strany
190 x 277 mm

B

1/2 strany

190 x 136 mm

C

1/4 strany
92,5 x 136
mm

D

1/8 strany

92,5 x 65,5 mm

E

jeden
sloupec

