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Ve středu 15. července přijel na Hradištko Jean Francois Naizot,
vnuk francouzského vězně z koncentračního tábora. O jeho pátrání po osudech dědečka se dočtete na str. 11.

Na konci července byla na pozemku školy umístěna buňkostavba, která vyřeší problémy s nedostatečnou kapacitou školy, dokud nebude postavena budova pro druhý stupeň.

V pátek 14. srpna a následující sobotu se pikovický kemp zaplnil stovkami návštěvníků, kteří si nechtěli nechat ujít hvězdami
nabytý hudební festival Rozmarné léto. Více na str. 16.

Na Brunšově intenzivně pokračuje stavba depozitáře Národního filmového archivu ČR. Projekt, který stát vyjde na 116,5
milionů korun, pojme až 100 milionů metrů filmu.

V úterý 1. září byl slavnostně zahájen jubilejní 140. školní rok
na Hradištku za přítomnosti našeho starosty, ale i starosty Slap,
které se staly druhým zřizovatelem naší školy.

První školní den usedlo do lavic 35 prvňáčků. Stejně jako loni
byly nejmladší školáci rozděleni do dvou tříd. Družina se rozrostla na tři oddělení. Více o její činnosti na str. 10.

Poslední akcí na přechodném působišti naší knihovny byla návštěva prvňáčků, kteří přišli na tematickou besedu O klíči. Více
o stěhování knihovny na str. 11.

Byla dokončena rekonstrukce sálu ČMSCH, který bude po dohodě možné využívat pro konání svatebních obřadů, pořádání
koncertů a dalších kulturních a společenských akcí.

{ EDITORIAL }

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

Zastupitelstvo jednalo 22. června 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:



Rozpočtovou změnu č. 03/2015. Rozpočtové příjmy obce se navyšují o 1 543 tisíc Kč na celkových
45 353 tisíc Kč, rozpočtové výdaje obce se navyšují
o 1 680 tisíc Kč na celkových 42 170 tisíc Kč.
 Závěrečný účet obce Hradištko za rok 2014 bez
výhrad, celkové konsolidované příjmy činily
71 340 751,85 Kč, celkové konsolidované výdaje
činily 77 817 157,43 Kč a výsledek hospodaření
obce Hradištko za rok 2014 bez výhrad.
 Účetní závěrku hospodaření obce Hradištko za rok
2014 dle účetních výkazů k rozvahovému dni 31. 12.
2014, rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy účetní
závěrky a zpráv z veřejnoprávních kontrol.


Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

vždy mě těší, když vidím, kolik lidí je ochotných nezištně
udělat něco pro druhé nebo
veřejně prospěšné. Články
ve Zpravodaji jsou takových
skutků plné, ale většinou
o nich není psáno přímo, je
třeba umět číst mezi řádky.
A tak vám trochu napovím.
Už téma odpadů se týká
spousty nezištných lidí, protože ti, které osloví, se chovají zodpovědně vůči přírodě, svému okolí i obecnímu
rozpočtu. Práce, kterou se
zabývá osobnost podzimního rozhovoru, je především
obětavá pomoc druhým.
Díky skvělému nápadu jedné
z učitelek nabízejí školáci pomoc nemohoucím občanům.
V souvislosti se stěhováním
knihovny se dobrovolných
pomocníků nebo těch, kteří pomoc nabízeli, objevila
celá řada. Velkou laskavost
projevil čtenář, který pro
ostatní sepsal své jedinečné
vzpomínky na zapomenutý
život v naší obci. Dobrovolná
brigáda malých cyklistů potěšila předsedu sdružení kolem
bikrosu natolik, že se o svou
radost napsáním příspěvku
musel podělit s ostatními.
A činnost spolků – to je jedna
velká nesobecká práce. Dovolím si skončit větou z knihy Daisy Mrázkové: „Každý,
kdo má radost, se rozhodne
být ještě lepší, než je. Když
chceme, aby byl někdo ještě
lepší, než je, udělejme mu radost, to je jednoduché.“
LUCIE HAŠKOVÁ



Účetní závěrku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Hradištko za rok 2014 dle
účetních výkazů k rozvahovému dni 31. 12. 2014,
rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy účetní závěrky a hospodářský výsledek ve výši 1 712,35 Kč
schvaluje do rezervního fondu.
V rubrice Z historie jsme uveřejnili příspěvek Vladimíra Michálka a jeho vzpomínky na předválečné Hradištko. Zmiňuje konkrétní jména tehdejších obyvatel
a jejich živnosti. Rádi bychom zmapovali
meziválečnou nabídku hradištských řemesel a živností. Jak vypadala kovárna
u rybníka a jaké boty šil místní švec? Co
bylo k dostání v obchodě a na jakém jídle
si mohli pochutnat návštěvníci hostince?
Podělte se s námi o fotografie, vzpomínky, případně předměty a jiné pozůstatky
z řemeslných dílen, které si nafotíme
a zveřejníme.
K výbuchu munice a tragické smrti Bohumila Floriána došlo při likvidaci německého muničního skladu, který se nacházel
severovýchodně od Hradištka. Po dalších
podrobnostech nadále pátráme. Děkujeme za pomoc našim čtenářům V. Michálkovi a M. Jančárkové.





Účetní závěrku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Hradištko za rok 2014 dle
účetních výkazů k rozvahovému dni 31. 12. 2014,
rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy účetní závěrky a hospodářský výsledek ve výši 9 795,49 Kč
schvaluje do rezervního fondu.

Návrh rozpočtového výhledu obce Hradištko na
roky 2015 – 2018.
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 812/1 KN
(PK 812), ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2 a části pozemku parc.č. 233 KN, trvalý
travní porost o výměře 3 m2. Pozemky se nachází
v místní části obce Brunšov mezi ulicemi Filmařská a Květná. Části uvedených pozemků jsou prodávány z důvodu narovnání právního a skutečného stavu, stanovená cena 400 Kč/m2, celková cena
15 600 Kč.


Dokončení na straně 2

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

Z obsahu ZPRAVODAJE PODZIM 2015
Z jednání ZO:
Zastupitelstvo jednalo 22. června 2015 ............................................... 1
Znáte dobře Hradištko? ...................................................................... 1
Z jednání zastupitelstva ze dne 12. srpna 2015 ................................... 2
Co se děje v obci, obzvlášť kolem stavby školy ................................... 3
Důležitá telefonní čísla ....................................................................... 3
TÉMA: ODPADY
Vše o odpadech a jejich třídění ...........................................................
Produkce odpadů v obci Hradištko za roky 2011 – 2014 ....................
Jak jsme recyklovali ...........................................................................
Sběrné místo Pikovice ........................................................................
Sběrný dvůr Brunšov ..........................................................................
Proč třídit a jak využít bioodpad .........................................................
Charitativní sbírka pro diakonii Broumov ...........................................
Otázky a odpovědi .............................................................................
Pikovická zatáčka – jediné místo pro ukládání odpadu? ....................

ŠKOLA, KNIHOVNA:
Co se děje ve školní družině .............................................................. 10
Knihovna se stěhuje ......................................................................... 10
KULTURA, LIDÉ:
Informace k plánovaným zájezdům do divadla ................................ 11
Kalendárium .................................................................................... 11
Po stopách francouzského vězně ...................................................... 11

4
4
4
4
5
6
6
7
7

PAMĚTNÍCI VZPOMÍNAJÍ:
Vzpomínky na dětství Vladimíra Michálka – I. část .................. 12 – 13

ROZHOVOR:
Nepálci neprožívají zemětřesení nijak tragicky ............................. 8 – 9

RŮZNÉ, INZERCE:
Jak se líbilo Rozmarné léto v Pikovicích ............................................ 16

SPOLKY:
Z činnosti hradištských zahrádkářů .................................................. 14
Jak to bude s dráhou na Brunšově .................................................... 14
Domácí zápasy Slovan Hradištko – podzim 2015.............................. 14
Z PŘÍRODY, INFORMACE:
Plavecký smrk .................................................................................. 15
Rozvrh hodin v tělocvičně od 1. 10. 2015 do 15. 3. 2016 .................. 15

Zpravodaj obce Hradištko – podzim 2015, čtvrtletník vychází 9. října 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 na
e-mail: redakce@hradistko.cz. V elektronické podobě je Zpravodaj na adrese: www.hradistko.cz. Uzávěrka příštího čísla je 30. listopadu 2015.

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

Zastupitelstvo jednalo 22. června 2015


Dokončení ze strany 1
– uzavření smlouvy kupní na následujícíne movitosti – pozemek parc. č. st. 893,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2
se stavbou č.evid. 593, část obce Hradištko, objekt rodinné rekreace, postavenou
na pozemku parc.č.st. 893 a pozemek parc.č. 465/8, zahrada, zemědělský půdní fond
o výměře 1 591 m2. Uvedené nemovitosti
se nacházejí v osadě Sekanka a jsou prodávány jako celek za částku 1 910 000 Kč.



 Prodej



Výkup pozemku – uzavření smlouvy kupní – pozemek parc.č. 628/4, ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 15 m2. Uvedený
pozemek se nachází v místní části obce
Pikovice a je vykupován jako stávající část
místní komunikace, kde je vedený veřejný
vodovodní řád a nadzemní hydrant, stanovená cena 50 Kč/m2, celková cena 750 Kč.

 Výkup

pozemku – uzavření kupní smlouvy
– pozemek parc.č. 704/2 KN, ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o výměře 723
m2. Uvedený pozemek se nachází v místní
části obce Pikovice a je vykupován jako stávající část místní komunikace, kde je vedený
veřejný vodovodní řád a kanalizace, stanovená cena 50 Kč/m2, celková cena 36 150 Kč.



Uzavření nájemní smlouvy – pronájem
části pozemku parc.č. 418/4, trvalý travní
porost o výměře 471 m2. Pozemek se nachází v místní části Brunšov, Šlemín a část
uvedeného pozemku je pronajímána z důvodu zajištění manipulační a odstavné plochy pro objekt č.p. 13 „Mandát“, stanovená
cena 18 Kč/m2 à rok, celková cena 4 239 Kč.

Pronájem objektu – uzavření nájemní
smlouvy na parc.č.st. 566 o výměře 44 m2.
Uvedený objekt se nachází v místní části
obce Brunšov a účelem pronájmu je prodej
dámských oděvů, kabelek, šperků z domácí
dílny a bižuterie, výše měsíčního nájemného je stanovena na částku 1 500 Kč/měsíc.





 Výkup pozemku – uzavření smlouvy kupní

– pozemek parc. č. 677/6, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 435 m2.
Pozemek se nachází v místní části obce Pikovice a je na něm umístěno tábořiště „KATKA“, jeho vlastníkem je Státní statek Jeneč
v likvidaci, kupní cena 174 000 Kč byla stanovena na základě ocenění znaleckým posudkem č. 838-81-2015 ze dne 8. 5. 2015.

Výkup pozemku – uzavření smlouvy kupní – pozemek parc.č. 721/2 PK (KN 721/2)
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 353 m2. Pozemek se nachází v místní části
obce Pikovice a je vykupován jako součást
plochy pro plánovaný hřbitov, stanovená
cena 110 Kč/m2, celková cena 38 830 Kč.
 Znění Smlouvy o příspěvku na rozvoj veřejné vodovodní infrastruktury a na rozvoj
veřejné kanalizační infrastruktury.
 Výsledek zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací/stavby „Obec
Hradištko – Stavba budovy ZŠ Hradištko –
Nový pavilon, II. stupeň“, které bylo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
zadáváno v otevřeném řízení a pověřuje
starostu obce zajištěním dalšího postupu
dle tohoto zákona včetně uzavření příslušné smlouvy o dílo.

Výsledek zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací/stavby „Komunikace v ul. V Zahrádkách na pozemku
parc.č. 502/168“ a pověřuje starostu obce
zajištěním dalšího postupu včetně uzavření
příslušné smlouvy o dílo.
Přijetí dotace z OPŽP prioritní osy 4 –
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží na akci
„Svoz BRO v obci Hradištko“ a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy. Předpokládané celkové výdaje na projekt činí
4 069 230 Kč, desetiprocentní výše spoluúčasti obce činí 406 924 Kč.

 Znění

a vyhlášení výzvy k podání nabídky
a prokázání splnění kvalifikace podle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k podlimitní veřejné zakázce „Svoz
biologicky rozložitelného odpadu v obci
Hradištko“.



 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o dani

z nemovitých věcí.



Nájemní smlouvu na pronájem modulů
a modulových sestav dle § 2201 a násl. §
2316 a násl. občanského zákoníku pro vybudování a dočasné používání dvou tříd ZŠ
Hradištko, II. stupeň.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:


Informaci starosty obce pana Antonína Merty o kontrole zápisu a Usnesení
č. 03/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 4. května 2015.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE• Přijetí
12.dotaceSRPNA
2015
z rozpočtu Středočeského kraje
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

• Výkup pozemků a uzavření kupní smlouvy
na části pozemků PK par. č. 726, parc. č.
727 a část parc. č. 729 o celkové výměře
9 500 m2 dle připravovaného geometrického zaměření a dělení pozemků. Uvedené
pozemky se nacházejí na okraji obce Hradištko a jsou určeny pro výstavbu veřejně
prospěšné stavby, hřbitova.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6014180/1
na pozemcích parc. č. PK 719/4, parc. č.
719/51, ostatní plocha, parc. č. 719/52,
ostatní plocha, parc. č. 881/8, ostatní plocha
v obci Hradištko, části Pikovice. Společnost
ČEZ Distribuce, a.s. předložila Smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6014180/1 za účelem posílení
NN sítě z TS 6788 a to v souladu s energetickým zákonem. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
10 650 Kč.

{

2

}

• Zveřejnění záměru obce Hradištko pronajmout ve výběrovém řízení nebytový prostor
se smluvním nájemným v minimální výši
8 500 Kč za měsíc v 2. nadzemním podlaží objektu na adrese Sportovní č.p. 524, Hradištko.

• Na základě podané zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek výsledek zadávacího
řízení na výběr dodavatele veřejné podlimitní zakázky „Svoz biologicky rozložitelného odpadu v obci Hradištko“ a pověřuje
starostu obce k zajištění dalšího postupu
včetně uzavření příslušné kupní smlouvy.
• Znění Smlouvy o výpůjčce a následném
darování zahradních kompostérů v rámci
projektu „Svoz BRO v obci Hradištko“ a pověřuje starostu k podpisu příslušných smluv.
• Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání „Podpora obecních knihoven“ na akci
„Nový nábytek pro knihovnu“ a pověření
starosty k uzavření smlouvy o poskytnutí
této dotace.

ze Středočeského Fondu životního prostředí
a zemědělství v rámci Tematického zadání
„Vodohospodářská infrastruktura“ na akci
„Nové vodovodní řady PK1, PK2, PK3
na parc.č. 351/89“ a pověření starosty k uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace.

• Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
díla „Nové vodovodní řady PK1, PK2 a PK3
na parc.č. 351/89“ v lokalitě Velká Podkova
a pověřuje pana JUDr. Petra Sršně přípravou
zadávací dokumentace a zajištění výběrového
řízení.
• Cenu úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2015/2016 ve výši 800 Kč.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Informaci starosty obce pana Antonína Merty o kontrole zápisu a Usnesení č.
04/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva
obce ze dne 22. června 2015.

{ SLOVO STAROSTY }

CO SE DĚJE V OBCI, OBZVLÁŠŤ KOLEM STAVBY ŠKOLY

O tom, že se naše obec mění a rozrůstá, svědčí nejnověji fakt, že počet trvale hlášených
obyvatel překročil dva tisíce. Tomu se musí také úměrně přizpůsobovat rozvoj obce
ve všech směrech, a to nejen v základní technické vybavenosti, ale i v oblasti zlepšování
životního prostředí, jako je údržba zeleně a sběr a třídění odpadu. Za velmi důležité
považuji i rozvoj kultury a vzájemných vztahů mezi občany naší obce.
S rychlým nárůstem počtu obyvatel nejen
v naší obci, ale též v obcích okolních narůstají
i požadavky na rozšíření sítě základních škol.
V naší obci se to projevilo už v roce 2012,
kdy jsme museli přistavit budovu základní
školy pro rozšíření prvního stupně na pět
samostatných tříd. Od té doby se první stupeň rozrostl o silné ročníky, které v loňském
i letošním roce naplnily dvě první třídy. Škola
se dále rozšířila o druhý stupeň – dvě šesté
třídy a jednu sedmou. Rozhodli jsme se postavit novou budovu pro druhý stupeň, ale
tato akce se nevyřeší ze dne na den.

členná komise pod vedením místostarosty
T. Pipoty a vybrala společnost Konsit, a. s.
Počítali jsme, že by stavba mohla být hotova v termínu do 15. ledna 2016, ale bohužel.
Těsně před uplynutím zákonné lhůty pro
odvolání k výsledku výběrového řízení byla
vznesena námitka neznámého subjektu, který nebylo možno identifikovat. Na jím uvedenou adresu obec zaslala potřebné vysvětlení, a to se vrátilo zpět jako nedoručitelné.
Tato záležitost se opakovala dvakrát, a tím
došlo k velkému zdržení podpisu smlouvy
s dodavatelem této stavby.

Dočasné řešení kapacity školy

Potvrzení správnosti

Místo stavby bylo vybráno velmi rychle a účelně. Jiná možnost vzhledem ke sporu o majetek
s KKP nebyla ani možná. Dále bylo nutné zajistit finance. To se mi podařilo získáním dotace od Ministerstva financí. Poté následovalo
stavební povolení, výběrové řízení a mohla
být zahájena samotná realizace. Jelikož čas
je neúprosný, bylo nutné mezitím vyřešit nedostatečnou kapacitu školy pro rok 2015/16.
Řešení bezvýchodné situace navrhl zastupitel
M. Neužil, a to dočasnou stavbu pro dvě třídy
na školní zahradě. Ale ani tato stavba nebyla
postavena ze dne na den. Bylo nutné získat
vyjádření hygieny, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, dále budovu napojit
na sítě, jako je voda, kanalizace a el. přípojka.

Obec Hradištko v zájmu transparentnosti
celého zadávacího řízení požádala Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže v Brně o prověření postupu celého zadávacího řízení
(ÚOHS). Byla to nezbytnost, abychom přesvědčili nejen sebe, ale hlavně anonymního
stěžovatele o správnosti celého výběrového řízení. ÚOHS po prověření všech originálních
podkladů písemně sdělil, že v celém způsobu
zadávacího řízení obec nepochybila a vyhlášené výsledky jsou naprosto správné. Věřím,
že v době, kdy budete číst tyto řádky, bude už
smlouva na stavbu nové budovy ZŠ se společností Konsit a.s. podepsána a stavba zahájena.
Bohužel se tímto stavba zdržela nejméně o tři
měsíce a školáci se budou muset v dočasné
stavbě učit celý rok. Těžko lze posoudit, proč
toto dokázal někdo udělat. Osobně si myslím,
že původ toho všeho pochází z naší obce, ale
věřím, že vše dopadne dobře a naše děti 1. září
2016 nastoupí do nové školy.

Zdržení kvůli stěžovateli
Na stavbu nové budovy ZŠ proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásily čtyři
stavební firmy. Výsledky vyhodnotila pěti-

Další činnosti a projekty
Dále naše občany trápí nedostatečná kapacita
mateřské školy. Znovu jsem nechal prověřit
možnost obnovy stavebního povolení na její
přístavbu, které však brání pozemek ve vlastnictví KKP. Ale zkusit se má všechno, snad
nám bude štěstí přát.
Intenzivně se připravuje výstavba další části
chodníku Brunšov – Hradištko v té nejnebezpečnější části v prostoru spojení cesty na Ovčičky a napojení na již hotovou část. Budeme
žádat o dotaci na výstavbu chodníku u Ministerstva dopravy, tak si prosím držme palce.
Velmi se zabýváme také výstavbou nové
části kanalizace pro hořejší část Hradištka
s propojením do Pikovic. Probíhá příprava
a rozbory technické části stavby a po finanční stránce čekáme na to, jaká bude dotační
politika státu.

Získaná dotace na vodovod
Radostnou zprávu mohu sdělit občanům
Velké Podkovy, protože jsme získali dotaci
ve výši 2,1 mil. Kč z Krajského úřadu Středočeského kraje. Finance dostaneme pravděpodobně až v příštím roce, ale příprava této
stavby je už v plném proudu.
Jedním z dalších velkých problémů v naší
obci jsou místní komunikace, bohužel vás
v tomto směru moc nepotěším. Rozhlehlost
naší obce je velká, naopak šance na získání
dotace skoro nepravděpodobná a z našeho
rozpočtu je financování nemožné, protože
splácíme úvěry na dřívější stavby (škola, vodovod a kanalizace Pikovice), takže provádíme jen ty nejnutnější opravy.

Řešení problému s odečty vody
Velký problém, který také řešíme, se týká
odečtů a fakturace vodného. Spolupráce se
společností VOK Davle se velmi zhoršila,
a tak jsem se rozhodl udělat zásadní opatření pro zlepšení fungování celého systému.
Odečty a fakturaci si bude obec zajišťovat
sama tak, aby byli všichni spokojeni. V současné době provádím určitá organizační
opatření, aby vše běželo co nejdříve tak, jak
má.
Poslední akcí, o které se chci zmínit, je stěhování knihovny z budovy čp. 524 do budovy
čp. 500, tedy do přízemí současného sídla
Obecního úřadu Hradištko. Přijali jsme výhodnou nabídku vedení Českomoravského
svazu chovatelů – ředitele p. Růžičky. I když
i tato akce něco stojí, je důležité udělat vše, co
je v našich silách pro spokojenost občanů, jak
po stránce finanční, tak společenské.
Dále běží řada dalších drobných akcí, které
už ale nejsou tak podstatné, o těch až zase
příště. Děkuji.
Text: ANTONÍN MERTA,
starosta obce
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VŠE O ODPADECH A JEJICH TŘÍDĚNÍ
Naše obec má propracovaný systém odpadového hospodářství. Moderní sběrný dvůr, kontejnery na tříděný odpad
rozmístěné po obci, charitativní sbírky.
Pro všechny, kterým není třídění odpadu
lhostejné, přinášíme ucelené informace
o provozu sběrného dvora, možnostech

ukládání odpadu i statistiky s tímto tématem související.
Hlavním letošní novinkou v likvidaci odpadů je svoz biologicky rozložitelného odpadu
a předcházení vzniku tohoto druhu odpadu
formou domácího kompostování, čemuž je
věnován samostatný článek. Dá se říci, že

Produkce odpadů v obci Hradištko

ZA ROKY 2011 – 2014
Směsný
odpad (kg)

Tříděný
odpad (kg)

Celkové
náklady v Kč

Celkové
příjmy v Kč

Doplatek
obce v Kč

2011

1 084 290

173 210

3 239 380

2 285 267

954 113

2012

1 184 260

115 920

3 385 755

2 336 223

1 049 532

2013

1 145 120

131 500

3 531 104

2 783 614

747 490

2014

1 197 740

157 090

3 620 371

3 122 700

497 671

Rok

Z uvedeného přehledu vyplývá, že každý kalendářní rok je v produkci odpadu v katastru
naší obce jiný. Je patrné, že obec ze svých nákladů v uplynulých letech doplácela každoročně cca 1 milion korun. Tyto prostředky
mohly být použity na jiné oblasti v rámci
rozvoje celkové infrastruktury obce. To bylo

hlavním důvodem, proč se zastupitelstvo
obce mnohokrát zabývalo tím, jak tuto situaci řešit. Nakonec došlo k závěru, že jedním
z opatření, které by mohlo vést ke snížení
částky, kterou každoročně obec doplácí, je
zvýšení výše platby poplatku systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

JAK JSME RECYKLOVALI

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. V loňském
roce občané naší obce odevzdali k recyklaci 327 televizorů, 95 monitorů a 4,496 kg
drobného elektra.

Snaha obyvatel naší obce recyklovat staré
a nepoužívané spotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou např. mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL, můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili elektrosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s naší obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Kolik jsme vytřídili
Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 327 televizorů, 95 monitorů a 4,496 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 174,01 MWh
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elektřiny, 8 980,28 litrů ropy, 747,87 m3 vody
a 6,21 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 37,50 tun
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů
o 148,30 tun.

Zajímavá srovnání
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů např. uspoří
spotřebu elektrické energie až na 4 roky nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů je také skutečnost, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovské poděkování.
Text: MILAN VÁLA,
pracovník OÚ Hradištko

už jen nad málokterou věcí tápeme, kam ji
správně vyhodit. Odvážíme se předvídat,
že v momentě, kdy budeme všichni poctivě
třídit odpad (nejmladší generace je vedená k této činnosti ukázkovým přístupem
v místní škole), přijde na řadu další otázka:
Proč toho odpadu produkujeme TOLIK?

vání a odstraňování komunálních i ostatních odpadů. Opatření nepopulární, které
mezi občany a hlavně majiteli rekreačních
nemovitostí vyvolalo vlnu nevole, nicméně
praxe ukázala, že bylo nutné. Je velice kladným zjištěním, že naprostá většina z nás pochopila, že je nutné komunální odpad třídit,
z čehož vyplývají i následné finanční přínosy do rozpočtu naší obce. Za tuto skutečnost
patří všem, kteří se na tomto faktu podílejí,
velké poděkování.
Ke zlepšení výše uvedeného systému pak výrazně přispělo vybudování nového sběrného dvora, který byl otevřen na podzim roku
2013. Celková částka potřebná k jeho vybudování se pohybovala cca ve výši 3 milionů
korun. Obec považovala tuto finanční investici jako nezbytnou a velice nutnou ke zvýšení celkové úrovně likvidace odpadů, o čemž
nás v současnosti a věříme, že i v budoucnosti, provoz sběrného dvora jednoznačně
přesvědčuje.
Text: MILAN VÁLA

SBĚRNÉ MÍSTO

PIKOVICE

Sběrné místo bylo umístěno vedle nově postavené čistírny odpadních vod.
Je zde možné ukládat pouze směsný komunální odpad. Tříděný odpad lze ukládat do nízkoobjemových kontejnerů
určených na sklo, papír a plasty, které
jsou rozmístěny v katastru celé obce.
Ostatní odpad lze ukládat ve sběrném
dvoře na Brunšově.

OTEVÍRACÍ DOBA
duben až září:
sobota: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
říjen až březen:
sběrné místo uzavřeno
Změna otevírací doby byla provedena
v souladu s rozborem vytíženosti tohoto
sběrného místa z pohledu zájmu o tuto
nově zavedenou službu ze strany majitelů RD a objektů k individuální rekreaci
v místní části obce Pikovice. Tato vytíženost byla velmi malá, v mnohých případech i nulová a přítomnost pracovníka
obce, který provoz tohoto sběrného místa
zabezpečoval, byla zbytečná a nevyužitá.
V době uzavření tohoto sběrného místa
lze směsný komunální odpad mimo popelnic, odkládat i do nízkoobjemových
kontejnerů určených a umístěných pro
tento druh odpadu v této časti obce.
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SBĚRNÝ DVŮR BRUNŠOV
CELOROČNÍ
OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK

zavřeno
ÚTERÝ, ČTVRTEK, SOBOTA, NEDĚLE

9.00 – 17.30 hodin
TELEFONNÍ SPOJENÍ
p. Vála – vedoucí provozu:

731 658 502
p. Havlíček, p. Beránek, p.Spilka
– sběrný dvůr:

731 658 506

SEZNAM ODPADŮ

Kdo může ukládat odpad

shromažďovaných
ve sběrném dvoře

Všechny výše uvedené kategorie odpadů
mohou do sběrného dvora ukládat pouze
trvale žijící občané a majitelé objektů určených k individuální rekreaci v katastru obce
Hradištko, včetně jejích územních částí,
vlastnících k tomuto účelu rozlišovací červené a modré kartičky, vystavené Obecním
úřadem Hradištko.

• papírové a lepenkové obaly,
plastové obaly, kompozitní
obaly, skleněné obaly, kovy,
pneumatiky
• směsný komunální odpad,
biologicky rozložitelné odpady
• stavební odpady (stavební suť
s obsahem cihel, betonu,malty,
pálených tašek, kamenů)

Elektroodpady
Všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti
(ledničky, pračky, TVP, monitory, radia, CD
přehrávače, videorekordery, počítače, fotoaparáty, počítače, tiskárny, klávesnice, kopír-

ky, telefony, mobily, el. hodiny, el. hračky, el.
nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, kuch.
přístroje, váhy, apod.)
Všechny elektrospotřebiče musí být kompletní, nesmí být rozebrané zejména pokud
jsou v nich motory, barevné kovy, kompresory apod. Pokud toto není splněno, je obsluha
oprávněna spotřebiče odmítnout.

Důležité upozornění
Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr Brunšov
je zařazen v celostátním seznamu sběru výše
uvedeného elektroodpadu, lze tento elektroodpad na rozdíl od ostatních vyprodukovaných odpadů, přijímat do sběrného dvora také od občanů ostatních okolních obcí
a měst.

• objemné odpady (koberce,
linoleum, sanita, sádrokarton,
dřevotříska apod.)
• dřevěné odpady (nábytek, který
musí být rozebrán na jednotlivé
díly, desky, prkna, střešní
latě, fošny – vše bez příměsí
škodlivých nátěrů)
• nebezpečné odpady
(barvy, ředidla, lepidla,
oleje – motorové mazací,
oleje převodové, kyseliny, louhy,
pesticidy a další chemikálie
používané v domácnostech,
textilie a obaly znečištěné těmito
látkami, baterie, akumulátory,
zářivky, výbojky)
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PROČ TŘÍDIT A JAK VYUŽÍT BIOODPAD
Za posledních několik let se občané nejen naší obce, ale v celé České republice, naučili třídit papír, plasty a sklo. Statistiky však ukazují, že 40 % směsného komunálního
odpadu tvoří biologicky rozložitelný odpad (BRO), který by mohl být vytříděn a využit
pro výrobu bioplynu, elektrické energie a kompostu, jenž může obohatit zemědělskou
půdu o tolik potřebný humus.

Z tohoto důvodu se vedení obce rozhodlo
využít dotačního programu Státního fondu
životního prostředí ČR a bylo úspěšným žadatelem o dotaci na projekt Svoz biologicky
rozložitelného odpadu v obci Hradištko,
o čemž jsme vás informovali v letním čísle
Zpravodaje. S tím souvisí pořízení svozové
techniky, štěpkovače a kontejnerů na bioodpad, které budou rozmístěny po obci.

Zapůjčení kompostérů
Jelikož na prvním místě hierarchie nakládání s odpady je předcházení jejich vzniku,
byla součástí projektu i podpora domácího
kompostování a s tím související bezplatné
zapůjčení zahradních kompostérů občanům
Hradištka. V současné době jsou už všechny kompostéry zamluveny a žadatelům
budou rozdány do konce října. O termínu
převzetí budou žadatelé jednotlivě informováni prostřednictvím kontaktů (e-mail,
tel.) uvedených v žádosti. Těší nás projevený
zájem a zodpovědný přístup našich občanů
k ochraně životního prostředí.

postu se dají pěstovat okurky, cukety nebo
dýně. Kompost pomůže k rozvoji a rozkvětu
většiny rostlin v bytě, na balkoně, za okny,
na terase, na zahradě i na polích.

Co lze kompostovat
Z domácnosti (ze školy) z firmy:
• zbytky ovoce a zeleniny
(včetně citrusových plodů)
• kávové a čajové zbytky
• zbytky pečiva
• skořápky z vajíček a ořechů
• lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
• podestýlka domácích býložravých
zvířat

Jak využít kompost
Kompost se dá využít na každé zahradě.
Hodí se ke všem plodinám, ocení ho ovocné
stromy, trávník, okrasné keře, květiny i zemědělské plodiny. Přímo ve zrajícím kom-

Ze zahrady:

•
•
•
•
•

posekaná tráva, listí, větvičky
plevele, zbytky zeleniny
piliny, hobliny, kůra
popel ze dřeva
trus býložravých hospodářských
zvířat
• peří, chlupy, vlasy
Materiály nevhodné
ke kompostování:
• živočišné zbytky (kosti, odřezky masa,
kůže, mléčné výrobky)
• zbytky vařených jídel
• stolní oleje a tuky (v menším množství
lze kompostovat, vhodné je nechat
je nasáknout do savého materiálu –
ubrousků, pilin apod.)
• rostliny napadené chorobami (spála
růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost
košťálovin, rez fazolová), vykvetlé
plevely
• chemicky ošetřené materiály – zbytky
barev, laků apod.
• popel z uhlí, cigaret
• prachové sáčky z vysavače
• exkrementy masožravých zvířat
• časopisy
• plasty, sklo, kovy, kameny
Zdroj: www.kompostuj.cz

CHARITATIVNÍ SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV
Obvykle dvakrát ročně bývá na Hradištku vyhlášena charitativní
sbírka starého ošacení pro Diakonii Broumov. Zajímalo nás, kam věci
putují dále a jak jsou využity. A také jsme se zeptali, jaký je rozdíl
mezi tím, když oblečení odevzdáme při charitativní sbírce a nebo
ho vhodíme do kontejnerů na oděvy v okolních obcích. Kontejner
na použité ošacení ve sběrném dvoře na Brunšově byl totiž zrušen,
a to z ekonomických důvodů ze strany svozové firmy.

Veškerá materiální pomoc, kterou lidé poskytnou, putuje do Broumova, kde ji třídí
naši klienti. To jsou lidé z okraje společnosti, kteří mají tímto zajištěnou práci a zároveň
bydlí na naší azylové ubytovně. Po roztřídění
se všechny věci skladují v naší hale, odkud
se dále poskytují potřebným. Rozdíl mezi
sbírkou a vhozením do kontejneru není žádný. Naše posádky všechny kontejnery vybírají a dávají věci do vagonu, které putují
také do Broumova. Jediný rozdíl je v tom, jaký
kontejner si lidé vyberou. Kontejnery Diakonie Broumov jsou pískové barvy, jsou
na nich veškeré informace a také telefonní
číslo, na které je možné zavolat v případě,
že je kontejner plný. V poslední době však
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vzrostl počet komerčních firem zabývajících se sběrem použitého textilu. Také charity, Červený kříž a Armády spásy s námi
spolupracují v daleko menším měřítku, než
tomu bývalo dřív. Materiál používají pro
vlastní potřebu nebo jako prostředek k financování vlastní činnosti. Důsledkem je
stále větší nedostatek sbírek použitého ošacení pro potřebné. Naše úsilí však nevzdáváme a díky solidaritě mnoha lidí se nám
stále daří pomáhat lidem, kteří se dostali
do svízelné životní situace. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách

www.diakoniebroumov.cz.

Text: ZUZANA KERAGHELOVÁ,
Diakonie Broumov

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří přispěli do
charitativní sbírky na konci července. Podařilo se shromáždit opravdu
úctyhodné množství materiálu. Byl
odvezen k roztřídění a nazmar nepřijde ani knoflík. Pokud jsou věci
čisté, ale poškozené, používají se například při pracovní terapii, která procvičuje jemnou motoriku ruky (párání knoflíků, zipů, sponek) a k výrobě textilních koberců. Další příjemný aspekt celé akce je představa,
že ta obrovská halda materiálu už
nezatíží naše popelnice a kontejnery
a použitelné věci najdou ještě svoje
další uplatnění. Můžete založit nové
krabice v komoře či ve sklepě, před
Vánocemi vyhlásíme sbírku další.
Text: JANA CHADIMOVÁ

{ TÉMA: ODPADY }

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými
obaly?
Můžete je odnést do sběrného dvora, kde je místo k tomu
určené.
Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP, C/PP,
C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík
od polévky)?
Identifikační kód C/ znamená, že se
jedná o obal vyrobený kombinací
různých materiálů, tudíž ve většině
případů vhazujte takto označené
obaly do směsného odpadu. Výjimku tvoří C/PAP, což jsou
nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou
(ve sběrném dvoře a u základní školy).

Kam s použitými světelnými zdroji?
Ve sběrném dvoře se vybírají lineární a kompaktní zářivky,
halogenidové, sodíkové a směsné výbojky a světelné zdroje
s LED diodami. Do zpětného odběru však nepatří běžné žárovky, ani reflektorové a halogenové žárovky, proto je jejich
místo v popelnici se směsným odpadem.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Pečlivě umytý obal od oleje lze vhodit do plastů, znečištěný do směsného odpadu. Použitý kuchyňský olej se sbírá
ve sběrném dvoře, lze ho uchovávat v kanystru a odevzdat
až ve větším množství.
Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte ve sběrném dvoře. Oleje se sbírají
také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací
stanice a autoservisy.
Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?
Protože se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí zbytky
kosmetických přípravků, jako jsou mýdla, šampony a krémy,
zcela spotřebovat. Prázdné obaly poté lze vhodit do kontejneru na plasty.
Zdroj: www.jaktridit.cz

PIKOVICKÁ ZATÁČKA – jediné místo pro ukládání odpadu?
Vážení chataři, ano obracím se především na vás. Na vás, kteří si ještě nestačili všimnout, že v Pikovicích je několik dalších míst, kde kontejnery zejí prázdnotou a že ty,
umístěné v zatáčce při vjezdu/výjezdu do/z Pikovic nejsou jediným místem pro ukládání rozličného odpadu.

Ano, přibylo nám sběrné místo (vedle ČOV),
které by v případě vašeho zájmu pojmulo váš
odpad. Nebylo by také vhodnější naplánovat
vyhození postele, sedací soupravy či jiného
„bordelu“ dle otevírací doby sběrného dvora
na Brunšově, který je otevřen celý víkend?
Jde jen o to, obětovat trochu času a pohonných hmot a odpad odvézt tam.
Já, „místňák“ se pak musím několik dalších
dní dívat na navršený odpad, kdykoliv opouštím domov. Opravuji, dívám se na hromadu
odpadků do té doby, než ji technická četa
obecního úřadu zlikviduje – rozvozí do okolních prázdných kontejnerů a zbytek do sběrného dvora. Jejich úsilí by mohlo být namířeno jiným směrem, než je úklid po lidech,
jejichž „odpadová zodpovědnost“ je pouze
v teoretické rovině a kteří určitě vzdychají
nad tím, jak je možné, že například v okolních, německy mluvících zemích je vše krásně
uklizené a v relativním pořádku. Je to proto,
že jsou tam lidé ukáznění, čistotní a že jim
záleží i na okolí a ne jen na jejich zahradě,
která mnohdy končí plotem. Proč můžou
někteří udržovat bez problémů i prostranství
kolem svého domu/chaty a jiným je zatěžko
posekat či jinak udržovat okolí své parcely,
kterou mnohdy užívají (pálení, komposty
apod.)?

Abych se vrátila k „pikovické zatáčce“, lituji
hlavně majitele okolních nemovitostí, kteří
mají „zkrášlený“ pohled z okna, a apeluji
na všechny – líbilo by se i vám mít toto na dohled? Nechcete ušetřit práci jiným a používat
i ostatní kontejnery v obci (např. na špičce
u mlýna, u vjezdu do kempu, na parkovišti
u hřiště apod.)?

Děkuji za všechny, komu svým přístupem
umožníte nejezdit domů kolem hromad
s odpadky. Děkuji za to, že se nebudete řídit
heslem „po nás potopa“ a při vašem odjezdu
z víkendu odložíte svůj vyprodukovaný odpad
na správné místo a nebudete litovat malé zajížďky. Děkuji všem, kdo si vážíte práce druhých a že si nemyslíte, že to po vás musí někdo
uklidit. A těm, kdo tak budou činit i nadále,
přeji klidné spaní s krásným snem o hromadách odpadků.
Text a foto: KATEŘINA CIENCIALOVÁ
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{ ROZHOVOR }

V lednu letošního roku se stal novým velitelem hradištských hasičů JIŘÍ FERENCEI, který je hasič nejen dobrovolný, ale
i profesionální. Díky svému povolání se dostal do Nepálu, kde s týmem záchranářů pomáhal postiženým zemětřesením.
Povídali jsme si o těžkostech záchranné akce, ale i o humorných případech, se kterými se při své práci setkává.
Nejprve vznikl USAR tým, který se specializuje na vyhledávání osob v obydlených oblastech. Poprvé byl nasazen ještě za minulého
režimu po zemětřesení v Arménii. Postupem
času se celému týmu dala jasná koncepce
a pravidla pro zapojování do mezinárodních
záchranných operací. Existují různé typy
„odřadů“ – specializovaných hasičských jednotek zařazených do záchranného systému
Evropské unie. Když dojde k nějaké katastrofě, Evropská unie nejprve vyšle do postižené
oblasti tým několika lidí, kteří zjistí, co daná
země potřebuje a nabízí jí, jaký typ pomo-

NEPÁLCI NEPR
ci může zajistit. Většinou se jedná o rozvojové země a panuje tam hrozný chaos. Náš
stát nabízí odřad USAR, dále čerpací odřad
WASAR z Ostravy zaměřený na pomoc při
povodních a traumatým, což je předsunutá
lékařská jednotka.
Jak dlouho trvalo, než se váš tým dostal
do Nepálu?
Zemětřesení vypuklo v sobotu. O nasazení
traumatýmu musela rozhodnout česká vláda, protože náklady přesáhly deset milionů
korun. Jenom letecká doprava tam a zpátky
stála sedm milionů. Zasedání vlády proběhlo
v neděli a pokyn k akci jsme dostali v pondělí. Jsme schopní odletět do deseti hodin,
ale nakonec jsme kvůli povolení k přeletům
a přistání vyrazili až ve středu. Letěli jsme bez
povolení k přistání v Káthmándú – hlavním
městě Nepálu, takže jsme museli přistát nejprve v Dillí a po osmi hodinách přeletěli konečně na místo. Dalších 24 hodin trvalo jednání s místním ministerstvem zdravotnictví,
do jaké oblasti nás vyšlou na pomoc. Jeli jsme
do městečka Melamchi, které je vzdálené
asi 40 kilometrů od nepálského hlavního
města.


Hasič patří mezi tři nejoblíbenější povolání dětí…
Já myslel, že řekneš u žen.



To nevím, něco takového mě nenapadlo zjišťovat. Chtěla jsem se zeptat, jestli
to bylo tvé vysněné povolání už od dětství.
Můj otec byl hasič, takže jsem s ním jeho
práci prožíval odmala. Po vojně mě ta touha
asi na rok opustila, zkoušel jsem dělat něco
jiného a pak jsem si řekl, že půjdu k hasičům,
než si najdu něco pořádného. Už jsem u nich
23 let.



Co tě na práci hasiče nejvíc baví?
Líbí se mi pestrost. Když jdu ráno do práce, nikdy nevím, co mě čeká. Nemusí se dít
nic, nebo naopak strávím celou službu u zásahů, což je často velký adrenalin. A hlavně
mě těší, že moje práce má smysl, že můžu pomoci lidem a je to svým způsobem poslání.



Jaké typy zásahů tě zaměstnávají nejčastěji?
Nejčastější jsou takzvané technické zásahy –
například otevírání bytů, když si někdo zabouchne klíče nebo se nemůžou lidé dozvonit na babičku. Při nehodách odstraňujeme
auta ze silnice, zasypáváme vyteklý olej nebo
benzín. Dále pomáháme záchranné službě
s pacienty.
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Vzpomeneš si na nějaký bizarní zásah?
Dají se při tvé práci zažít i humorné
okamžiky?
Najde se spousta humorných případů. Jednou nás zavolali na sídliště, že ve výtahu je
obrovský jedovatý pavouk. Když jsme tam
vlezli, zjistili jsme, že je to dětská hračka.
Často sundaváme prstýnky, chytáme papoušky a lezeme na stromy pro kočičky.



Na konci dubna jsi byl vyslán s traumatýmem do zemětřesením postiženého
Nepálu. Můžeš popsat, co to traumatým
přesně je a jak dlouho funguje?



{ ROZHOVOR }
li, návštěvu lékaře by neřešili. Celkem jsme
za měsíc pobytu ošetřili přes 1 100 pacientů.
Co nejvíc vám ztěžovalo vaši práci?
Hodně lidem vadilo horko, každý den
bylo ve stínu kolem čtyřiceti stupňů. Ze
začátku byla velkým problémem také komunikace s místními a zdlouhavé jednání
s úřady. Naštěstí se nám podařilo sehnat dva
překladatele z Káthmándú, kteří uměli česky,
protože u nás studovali. Hodně nám pomohl
i místní třináctiletý chlapec, který uměl perfektně anglicky.





Kolik měl tým členů a co všechno jste
si vezli s sebou?

Po silném zemětřesení se často projeví
další otřesy. Zaznamenali jste nějaké
chvění země?



Jiří Ferencei se narodil v roce 1971
v Praze. Vystudoval SPŠ strojnickou,
od roku 1993 pracuje u Hasičského
záchranného sboru hlavního města
Prahy na pozici technik strojní služby. Je členem USAR týmu – speciální
hasičské jednotky poskytující mezinárodní pomoc při vyhledávání a vyprošťování osob v obydlených oblastech postižených zemětřesením, a to
od jeho vzniku v roce 1999. Účastnil
se záchranné akce po zemětřesení
v Pákistánu v roce 2005 a letos na jaře
v Nepálu. Bydlí na Hradištku, je ženatý, s manželkou Pavlínou vychovává
dva syny.

ROŽÍVAJÍ ZEMĚTŘESENÍ NIJAK TRAGICKY
Traumatým tvořilo 34 lidí – 9 lékařů, 10 sester, 14 hasičů a průvodce. Ten nám velmi
pomohl, protože znal místní poměry a uměl
trochu nepálsky. Pracuji v traumatýmu
a USAR týmu jako hlavní týlový technik, takže mám na starosti balení všeho, co musíme
mít s sebou. Nafukovací stany pro nemocnici, lékařské vybavení a léky – dohromady
asi deset tun. Dále naše stany, elektrocentrály,
čističku vody, balenou vodu na tři dny a jídlo,
tzv. kádéčka, balíčky s jídlem na jeden den,
které musely stačit na celý pobyt. Problém
byl, že kapacita letadla byla pouhá polovina
veškerého vybavení, takže jsme všechno museli vybalit a nad každou věcí přemýšlet, jestli
ji budeme potřebovat nebo ne.
Jak Nepálci prožívali první dny po zemětřesení a co dělali?
Překvapilo nás, že neprožívají zemětřesení
nijak tragicky, berou to jako přírodní jev,
který se zkrátka děje. Hlavní je pro ně zajistit přístřešek pro dobytek, pak teprve pro
sebe a život jde dál. Dál pracovali na svých
políčkách a nic jiného neřešili. Neumím si
představit, jak by se lidé chovali u nás po katastrofě takového rozsahu. Myslím, že by byli
naprosto zoufalí a nevěděli by, co mají dělat.



Zažili jsme spousty otřesů několikrát za den,
člověk si jich často ani nevšiml, nejvíc patrné
to bylo, když jsme leželi v posteli. Ale v polovině našeho pobytu jsme zažili zemětřesení
o síle 7,3 stupňů. Bylo jen o desetinu stupně
menší než to ničivé zemětřesení, to ale prý
trvalo mnohem déle. Byl to hrozný rachot,
všechno padalo, stromy se chvěly. Byl to divný, nepopsatelný pocit.
S USAR týmem ses dostal i do Pákistánu po zemětřesení v roce 2005. Můžeš
tyto dvě zkušenosti srovnat?
Tentokrát už jsme věděli, co nás čeká, a i vybavení bylo lepší. Co je ale nesrovnatelné, tak
úroveň bezpečnosti. V Pákistánu nás hlídala
armáda, nesměli jsme se volně pohybovat
po městě. Nepálci jsou budhisti a hinduisti,
strašně milí a laskaví lidé.



Bylo něco, co se ti v Nepálu líbilo a chybí ti to v Čechách?
Je tam krásná příroda, výhled na sedmitisícovky, příjemní lidé. Líbilo se mi poklidné
tempo, nikdo nikam nespěchal, ale je to dáno
i tím, že je tam velká nezaměstnanost. Co mi
naopak nechybí, jsou silnice. U nás nadá-



váme na díry, ale tam jsme deset kilometrů
do vedlejší vesnice jeli třeba čtyři hodiny.
Jsou tam hrozné cesty, šílený terén, pro nás
úplně nepředstavitelné.
Od roku 2010 jsi členem SDH Hradištko a letos v lednu jsi byl oficiálně jmenován velitelem zásahové jednotky. Bylo
něco, co tě jakožto profesionála u dobrovolných hasičů překvapilo?
Celý život jsem jezdil na Hradištko na chatu
a pět let tu žiju trvale. Říkal jsem si, že bych
se měl dát k hasičům, ale představy o dobrovolných hasičích jsem měl ovlivněné spíše
známými českými filmy. Musím říct, že jsem
byl příjemně překvapen, je tu výborná parta,
kluci mají o všechno zájem a mají radost, že
jejich práce má smysl. Stále častěji nás k zásahům volají i profesionálové z Jílového, takže
máme dobré jméno a úroveň zásahové jednotky pořád stoupá. Velkou zásluhu na tom
má i obec, která nás finančně podporuje. Ještě zbývá splnit si náš společný velký sen a tím
je nové hasičské auto.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ



Jakým způsobem jste v Nepálu pomáhali?
Po příjezdu do Melanghi jsme vedle místní
nemocnice postavili naši základnu. Místní
nemocnice k nám začala posílat pacienty,
protože sama nestíhala, stála před ní dlouhá fronta lidí. Hned první den k nám přišlo
kolem stovky pacientů. Dále jsme zařizovali transporty vážných případů vrtulníkem
do hlavního města. Také jsme vytvořili předsunutou zdravotnickou jednotku, jezdili jsme
autem do hor ošetřovat raněné v těžko dostupných oblastech. V horách žili lidé, kteří
za celý svůj život do údolí nesešli. Pokud by
je postihla nemoc, tak by tam prostě zemře-
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{ ŠKOLA, KNIHOVNA }

CO SE DĚJE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Naše školní družina má od loňského roku tři oddělení, takže ji navštěvuje 90 dětí z naší
školy. Od letošního roku máme novou paní vychovatelku Janu Slezákovou, kterou mnozí znají ze školky. Další letos zavedenou novinkou je doba, kdy nelze děti z družiny vyzvednout (mezi 13.30 – 15.00 hodin).

K tomuto kroku jsme sáhli hned z několika
důvodů. Jedním z nich je blížící se stavba
nového pavilonu školy, která nám znemožní
chodit na školní zahradu. Místo na zahradu
chceme s dětmi chodit na procházky do okolí školy a navštěvovat obecní tělocvičnu.
Ve školní družině děláme s dětmi spoustu
činností, na které potřebují mít čas a klid.
I proto jsme si vyhradili čas, během něhož
můžeme v klidu vyrábět a hrát si.

Celoroční projekt
Činnost družiny se každý rok točí hlavně
kolem celoročního projektu. Ten máme pokaždé jiný, například předloni jsme se vydali
za strašidly na české hrady a zámky, v loňském roce jsme prozkoumávali taje starověkého Egypta a letos chceme poznat středověkou Evropu. Každý měsíc se „přesuneme“
do jiné země a budeme poznávat její historii,
významné osobnosti, hrady, zámky i tradice.
Paní hospodářka byla tak hodná a vyšla nám
vstříc, a tak každý měsíc ochutnáme tradiční jídlo v zemi, o které si povídáme (v září
to byly slovenské halušky). Naše putování po Evropě začíná na Slovensku, už jsme
se seznámili s Jánošíkem a jeho kouzelnou
valaškou a každý si měl možnost nakreslit
svůj vlastní erb. Celý rok si děti lepí na herní
plán obrázky za splněné úkoly. Nejúspěšnější
sběratelé si na konci roku odnesou odměnu
za svou snahu.

Po čtení si děti ještě chvilku hrají a po půl
druhé se pouštíme do společné činnosti. Někdy se vydáme na procházku po Hradištku,
během níž hrajeme různé hry a poznáváme
okolí naší školy. Jindy se vydáme do tělocvičny, kde máme možnost zahrát si spoustu her,
na které není ve škole dost prostoru. Nebo
zůstaneme s dětmi ve škole a věnujeme se
celoročnímu projektu, kreslíme (děti mi nakreslily krásné obrázky Jánošíka s kouzelnou
valaškou), vyrábíme různé výrobky a hrajeme hry vhodné do místnosti. Moje děti například rády hrají „živé pexeso“, při kterém se
děti mění v kartičky, které obrací dva protihráči. Každá dvojice si domluví signál, podle

kterého se pozná, že patří k sobě, a čeká, až je
hráči „otočí“. Na rozdíl od papírových kartiček mají ty živé vždy obrovskou radost, když
jsou odhaleny. V 15.40 se pak družiny spojují
dohromady a děti si mohou hrát s kamarády,
kteří chodí do jiného oddělení družiny.
Kromě běžných činností zařazujeme občas
něco „navíc“. V září proběhlo kouzelnické vystoupení, které bylo velmi vydařené.
Na říjen máme objednanou ukázku dravých
ptáků. V průběhu školního roku bychom
se chtěli vypravit na „Misi Vyšehrad“. Také
bychom chtěli pozvat k nám do školy rytíře
či středověké tanečnice a udělat si čajovnu.
Doufám, že se nám plánované akce podaří
a že si je my i děti užijeme.
Text a foto:
JITKA MINAŘÍKOVÁ

Co v družině děláme
Když přijdeme z oběda, posadíme se s dětmi
na zem a odpočíváme – děti si potichu hrají
a paní vychovatelky jim k tomu čtou knížku.

KNIHOVNA SE STĚHUJE

Už zase? ptali se čtenáři, když se informaci dozvěděli a v jejich očích jsem pokaždé vyčetla mírné politování, protože si každý dokáže představit, jakou práci dá stěhování pěti
tisíc knih. Ale když se nabízel větší a výhodnější prostor, už jsem se nemohla dočkat.

Velkou radost nám udělala získaná dotace
od Středočeského kraje na nový nábytek,
takže jsme tentokrát stěhovali pouze knihy
a narovnali je do zcela nových regálů. Dotace bohužel nestačila na veškerý nábytek,
který jsme si představovali, a tak budeme při
další dotační výzvě žádat znovu, abychom
se co nejdříve dobrali finální podoby. Velké
poděkování při realizaci proměny knihovny
patří opět naší čtenářce Katce Svobodové,
která se nezištně ujala vypracování návrhu
knihovny, a také našim osvíceným zastupitelům, kteří posvětili nezbytné stavební úpravy
celého prostoru, takže jsme se nemuseli stěhovat do laboratoře (viz foto na straně 3), ale
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do útulné místnosti, která je svou velikostí
natolik velkorysá, že už nebudeme mít při
konání různých akcí strach z toho, kam se
všichni příchozí vejdou.
S naším přechodným působištěm jsme se
rozloučili při závěrečné besedě s prvňáčky, s nimiž jsme si četli knihu Pavla Čecha
O klíči a společně hledali správný klíč, který
malým školákům odemkne tu pravou cestu
k četbě a ke knihám. Věřím, že se v novém
prostoru našim čtenářům zalíbí. A naše nejstarší návštěvníky jistě potěší, že tentokrát
k nám nevedou žádné schody.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ

Základní škola nabízí v rámci
pracovní výchovy starších žáků
našim potřebným seniorům
pomoc se sběrem ovoce,
hrabáním listí, skládáním dřeva
apod. Zájemci mohou napsat
přímo na školním webu
do rubriky NAPIŠTE NÁM nebo
zatelefonovat na číslo

731 473 938
hospodářce školy

nebo napsat e-mail na

skola@zshradistko.cz,
případně vhodit vzkaz rovnou
do poštovní schránky u branky
školy. Nezapomeňte uvést
na sebe kontakt!

{ KULTURA, LIDÉ }

INFORMACE K PLÁNOVANÝM ZÁJEZDŮM DO DIVADLA
Obecní úřad zve všechny zájemce na autorský muzikál Ondřeje Brzobohatého a L‘ubomíra Feldeka CYRANO v divadle Radka Brzobohatého ve středu 25. listopadu. V hlavní roli exceluje Ernesto Čekan. Vstupenky máme opět za polovinu = 325 Kč po slevě.
Po představení je možné získat fotografii s hercem Vašeho srdce. Zájemci se mohou hlásit na OÚ u paní Kaduchové nebo v Pikovicích u J. Chadimové.

K tomu ještě lze využít druhé výhody kuponu – ve stejný den navštívit (třeba i s dětmi) nové interaktivní muzeum voskových
figur Grévin a uplatnit zde další velmi výraznou slevu (ze 480 Kč na 145 Kč) na vstupném.

Audience u královny
Hromadné zakoupení vstupenek na toto
představení se ukázalo mnohem složitější,
než se původně zdálo. Poslat objednávku
jako obvykle nebylo možné – fronta objednávek před námi je nekonečná. Podle sdělení
jedné pracovnice obchodního oddělení je
optimální dostavit se osobně přesně v 9.00
a v určený den předprodeje na daný měsíc.
Jiná pracovnice mi však při příštím telefonátu
řekla, abych tam raději ani nejezdila, že se tam
zájemci o vstupenky doslova perou, ale že mi
může nabídnout lístky na druhou galerii. Pro
malou zkušenost jsem souhlasila. Záhy jsem
však zjistila, že na těchto místech není prakticky ani vidět, ani slyšet, co se děje na jevišti.
Zkusila jsem tedy on-line cestu. Takto je však
možné získat najednou pouze 10 ks a poté
je nutné se opakovaně přihlásit. Říjen, listopad vyprodán, v určenou chvíli jsem s rukou
na myši čekala na vstupenky prosincové. První prosincový termín – křížky označující vol-

ná sedadla mizí kosmickou rychlostí. Přešla
jsem tedy rychle na další možný termín – 26.
12. Rychlostí blesku zmizela všechna místa
v přízemí – republika snad teď celá sedí a objednává si naše vstupenky??? Vyzobávám co
nejrychleji vstupenky alespoň na první galerii
jednou, podruhé, potřetí i počtvrté – sláva,
rezervace potvrzena!

KALENDÁRIUM
• pátek 16. října 2015 od 16 hodin, areál
hasičské zbrojnice, pořádá ZŠ Hradištko – Dýňobraní
• sobota 17. října 2015 od 14 hodin,
aula základní školy – vítání občánků
• sobota 24. října 2015 od 17 hodin,
fara Štěchovice – hlavní den oslav „100
let od vysvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého“, návštěva kardinála Dominika Duky, průvod spolků, mše svatá,
řemeslné trhy
• pondělí 2. listopadu 2015 v 16 hodin,
přednáška O zdraví „Komunikace ve
vztazích“

Zájemci, kteří na posledním zájezdu projevili
zájem o toto představení, tedy mají vstupenky v cenách 230 – 390 Kč jisté, vytisknuté
a připravené u mne každý den po obědě
ve škole. Vstupenky, které si do 15. října nikdo nevyzvedne, uvolníme dalším. Všichni
ostatní, kteří byste měli také zájem shlédnout
excelentní výkon Ivy Janžurové v této roli,
pište na janachad@centrum.cz nebo volejte
paní Kaduchové na obecní úřad. Podle zájmu
uspořádáme další zájezd v nejbližším možném termínu po Vánocích.
Text: JANA CHADIMOVÁ

• sobota 7. listopadu 2015 od 16 hodin, areál hasičské zbrojnice – Lampionový průvod v maskách
• sobota 14. listopadu 2015 od 20 hodin, sál tělocvičny – Posvícenská zábava, hraje Honza Roušar s kapelou
• sobota 28. listopadu 2015 od 14 hodin, zahradnictví Dobeška – Čertování
v zahradnictví
• sobota 28. listopadu 2015 – setkání
jubilantů
• neděle 29. listopadu 2015 od 16 hodin, u zámku – Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu
• sobota 20. února 2016 v sále tělocvičny
– od 14 hodin šibřinky pro děti,
– od 20 hodin šibřinky pro dospělé, hraje Mejdan Band

PO STOPÁCH FRANCOUZSKÉHO VĚZNĚ
Na Hradištku je krásně. Okolní příroda mi tu nikdy nezevšední. Uvědomím si to pokaždé,
když se odněkud vracím, jen co zdálky zahlédnu zalesněné kopce, vím, že jsem doma.
Že se tu však nežilo pořád idylicky, mi letos znovu připomněla návštěva z Francie.

V polovině července přijel na Hradištko Jean
François Naizot z Normandie, aby zde pátral
po stopách svého dědečka, kterého nikdy nepoznal. Eugène Marius Naizot byl zatčen 30.
srpna 1943 gestapem, které odhalilo, že byl
jedním z vůdců odbojové skupiny v Dijonu.
Zemřel 11. dubna 1945 na Hradištku jako
vězeň č. 6304. Ve Francii měl mladou ženu

a malého syna. O smrti dědečka se v rodině
Jeana Françoise nikdy nemluvilo. Rodinné
tabu se Jean François rozhodl odkrýt poté,
co oslavil 44. narozeniny, tedy tolikáté, kolik
bylo jeho dědečkovi, když byl zavražděn. Jean
François podnikl týdenní cestu po táborech,
kde byl jeho dědeček vězněn – Compiègne,
Buchenwald, Flossenbürg, Hradištko.
Jean François si se zájmem prošel
celou naučnou stezku Vystěhované
Hradištko. Ocenil, že se ocitl na autentických místech, kde se mohl
pohybovat i jeho dědeček. Viděl
místo, kde stál koncentrační tábor,
střelnici, Frankovu štolu i poslední pracoviště na Třebsíně. Když se
dověděl o každoročním pořádání
pietního aktu, těžko skrýval dojetí
a vyslovil přání zúčastnit se ho i se
svou rodinou. Po návratu do Francie nám zaslal naskenovanou korespondenci mezi jeho prarodiči
z období věznění na Hradištku.

Jean François Naizot má o svém dědečkovi
rozepsanou knihu, doufejme, že si ji brzy budeme moci přečíst.
Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ
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{ PAMĚTNÍCI VZPOMÍNAJÍ }

VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ

VLADIMÍRA MICHÁLKA
I. část

V roce 2009 jsem byl požádán ředitelem Národního zemědělského muzea o napsání
vzpomínek ze svého celoživotního působení v různých funkcích v zahradnickém a zemědělském školství na téma: „Proměny zemědělského učňovského školství ve 2. pololetí 20. století“. V úvodní části jsem popisoval vzpomínky na dětství v rodném Hradištku,
které mne poznamenalo na celý život. Rozhodl jsem se úvodní část podstatně rozšířit
a pod názvem „Vzpomínky na dětství“ zaslat do redakce Zpravodaje.
S pozdravem Ing. Vladimír Michálek, hradištský rodák

Jako druhorozený syn (ročník 1935) zámeckého zahradníka Karla a Anežky Michálkových jsem vyrůstal až do začátku druhé
světové války na velkostatku strahovského
kláštera premonstrátů v Hradištku pod Medníkem, za války v obci Krňany a po válce opět
v Hradištku.
Bydleli jsme ve služebním bytě o dvou místnostech, bez sociálního zařízení (měli jsme
povoleno používat jednu elektrickou zásuvku a dvě žárovky) v předzámčí strahovského statku strahovských premonstrátů
v Hradištku. Koňským povozem se ze statku
přes štěchovický přívoz po silnici do Prahy
vozily do strahovského kláštera zemědělské
a zahradnické produkty – mléko, máslo, tvaroh, mouka, obilí, brambory, květiny, ovoce, zelenina a další. Kočí jezdili kovat koně
do Štěchovic k podkováři na Kocábu. Teprve v letech 1937 – 1939 byl postaven most
přes Vltavu (most Dr. E. Beneše), který spojoval Hradištko se silnicí na Prahu. Spojení
z Hradištka do Prahy bylo buď ze Štěchovic
autobusem a parníkem, nebo posázavskou
lokálkou z Petrova-Pikovic.

Tehdejší obyvatelé Hradištka
Hradištko bylo před válkou malou zemědělskou vesnicí, která se postupně měnila
na rekreační letovisko. V obci žili zemědělci,
například Heřmanovi, Tošnarovi, Zelenkovi,
Branný, Pazderovi, Budákovi, Fáberovi, Dolejšovi, Volešákovi, Lněničkovi (Holeštovi),
řemeslníci kolář Volešák, kovář Štástka, příležitostný krejčí Zelenka a švec Pikous, řídicí
Veleba, zámecký zahradník Michálek, správNáves s kapličkou
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lem Myslíkovou, ruského emigranta Lipova,
který byl chemik a výrobce voňavek. Jednou
k nám do zahrady přišel herec Zdeněk Štěpánek s manželkou a dcerou Janou. Byli na letním bytě v Pikovicích. Pan Štěpánek Janičku škádlil, aby mému bratru Karlovi a mne
dala hubičku. Do hostince k Peškům jezdila
na dovolenou starší slečna Milerová z Prahy,
která se s naší rodinou přátelila a se mnou si
hrála, vždy mi přinesla nějakou dobrotu. Byla
pokladní v Národním divadle. Koupila nám
lístky do ND na pohádku o Meluzíně.

Střípky vzpomínek

ce statku Sobota, nadlesní Stuna, autodoprav- Z dalších vzpomínek na tuto dobu mám, jak
ce Lang, nadstrážmistr Sedláček a strážmistr jsem šel za povozem a nechal se přepravit příMelichárek. Kromě jejich rodin zde žili Vole- vozem přes Vltavu a tam zůstal. Doma byla
šákovi, Ebrovi, Peškovi, Henkovi, Vrňákovi, po mně velká sháňka. Hledal mne kdekdo.
Jahodovi, Langovi, Petrovi,
Tůmovi, Bartáskovi a dal- Dřenice na Vltavě v r. 1940
ší. V Hradištku byly dva
obchody, ve středu obce
obchod pana Raka a dole
nyní u pošty koloniál pana
Petra. Uprostřed obce byl
hostinec a řeznictví pana
Peška, na Sekance hostinec pana Marka, který
příležitostně dělal také holiče. U dolejšího rybníku
v bývalém pivovaru měl
hostinec pan Flígr.
Pomalu celá obec. Ve Štěchovicích u přívozu
Proměna vlivem rekreace
si mne všiml jeden Brunšovák a dovedl domů
Hradištko se rychle rozvíjelo. Byla zde po- k rodičům. Na přijetí od rodičů ani nechci
stavena řada honosných budov, např. restau- vzpomínat. Také si pamatuji na vyloupení
race Pervidlo (vedoucí paní Pincová), vedle vily pana Herolda, která stojí za silnicí před
penzion, vily pana Bartoně, Stoupy, Manda- zámkem. Mne jako kluka nejvíce zajímalo,
uze, Sedláčka, Wágnera, Vyhnánka a řada zda zloděj měl také kravatu. S kamarády jsme
dalších vil a domků. U Pervidla byl postaven se chodili nejčastěji koupat do čisté Vltavy
tenisový kurt, na kterém většinou hráli hosté ve Šlemíně. Nezapomenutelným zážitkem
z penzionu. Tenistům jsem chodil za zmrzli- bylo plavaní proti vlnám, které byly vytvořenu nebo limonádu s kamarády sbírat míčky. ny plujícími parníky.
Do chat a na letní byty jezdili rekreanti z PraCíle rodinných výletů
hy. Vzpomínám si hlavně na tatínkovy zákazníky a přátele, např. Dr. Špičku, čalouníka S rodiči jsme občas v neděli chodili na proKrečíře, krejčího Bláhu, učitelku Motlíkovou, cházky do okolí. Pěkné byly vycházky na Sepana Vodičku, pozdějšího profesora UK, za- kanku, kde byly archeologické vykopávky
městnance pojišťovny Papouška a Miřinské- (pískovna), nové chaty a k soutoku Vltavy
ho, obchodníka Nováka, obchodnici s texti- a Sázavy. Někdy jsme se nechali převézt převozníkem na druhý břeh Sázavy nebo Vltavy
do Davle. Maminka tam kupovala boty a jiné
zboží. Jednou jsme jeli z Pikovic Posázavským Pacifikem skrz tunely a přes nejvyšší
kamenný železniční most Žampach do Jílového. Cestičkou ve stráni jsme sešli k jezu,
převozníkem se nechali převézt na druhý
břeh Sázavy a pak šli po posázavské stezce
do Pikovic. Během cesty nám tatínek v restauraci U Starců koupil párek a limonádu.
Vzpomínám na procházku kolem Svatojánských proudů k soše svatého Jána umístěného
uprostřed Vltavy. Viděli jsme i plout voraře
na vorech. Po náročném sjetí Svatojánských
proudů voraři často odpočívali ve Štěchovi-
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Stavba štěchovického mostu (1937 – 1939)

cích. Jednou brzy na jaře nám tatínek ukázal
na Medníku kvetoucí chráněnou květinu
kandík psí zub.

minka mi říkala abych byl rád, že ji nemám.
Jednoho dne přestaly do školy chodit. Již nikdy v životě jsem se s nimi nesetkal.

Ničivá dřenice

Vystěhování obce

Ohromující byl pohled na jaře roku 1940
na dřenici (povodeň) na Sázavě v Pikovicích
a Vltavě ve Štěchovicích. Po tuhé zimě při
jarní oblevě se na Vltavě i Sázavě vytvořila
ledová zácpa. Hladina řeky Vltavy stoupla
o 6 metrů. Následně jarní ledy, zvané dřenice,
smetly vše, co jim stálo v cestě včetně většiny
chat ve Svatojánských proudech. Z Ovčiček
jsme pozorovali valící se vody s ledovými krami unášející trosky chat, ba i boudu
s uvázaným psem. Voda tekla i přes vozovku
štěchovického mostu a poničila zábradlí.

V létě roku 1942 byly v obci vyvěšeny německo-české vyhlášky nařizující vystěhování
všech občanů. Okupace zabraného území německým vojskem dolehla na naši obec velmi
krutě. Vystěhování probíhalo v několika etapách. Do 24 hodin museli opustit své domky

a chaty ti, kteří v Hradištku nebyli trvale usedlí.
Po nich ostatní domorodci jeden po druhém
opouštěli svou domovskou obec. Stěhovali se
většinou k příbuzným na druhý břeh Vltavy
a Sázavy, někteří až do Prahy. Za posledními
vystěhovalci z Hradištka padla závora na štěchovickém mostě, oddělující zabraný prostor
od ostatního území protektorátu. Obyvatelé,
kterým se v krátké lhůtě poskytnuté na vystěhování nepodařilo získat nové ubytování a zaměstnání, mohli zůstat v evakuovaném území
jako zemědělští dělníci nebo samostatní živnostníci. Nemovitý majetek, stejně jako všem
vystěhovalcům, jim Němci vyvlastnili a přestěhovali je do jiných bytů. Kolem zakázaného
prostoru byly vyvěšeny německo-české vyhlášky přísně zakazující přístup nepovolaným osobám. Na výpadových silnicích byly postaveny
závory a u nich hlídkovaly stráže. Českým obyvatelům (i nám dětem) bydlícím a pracujícím
v zakázaném území vydalo německé velitelství
SS zvláštní průkaz (Ausweis) s fotografií. Bez
tohoto dokumentu se nikdo nesměl v zakázaném území pohybovat. Po území jezdili na kolech německé hlídky a četníci.

Lipová alej – v pozadí obchod
pana Raka, řeznictví pana Peška

Spolužáci se žlutou hvězdou
Do školy v Hradištku jsem začal chodit
v roce 1941. Byla to malotřídní obecná škola.
Ve třídě se učili žáci více ročníků pohromadě, rozděleni na oddělení. Do třídy chodilo
mnoho žáků i z okolních vesnic (Pikovice,
Brunšov, Závist, Třebsín). Pamatuji si jen
na některé spolužáky z Hradištka. Řídícím
byl pan Veleba. Do školy také chodily děti,
které se s rodiči nebo s prarodiči přestěhovaly
začátkem války většinou z Prahy do rekreačních domků nebo chat. Na prsou měly velké,
žluté hvězdy, které se nám dětem líbily. Ma-

Stěhování školy
V červenci 1942 zavřeli Němci hradištskou
školu. Byla dána k disposici německým okupantům. Ve škole zřídili kino a obuvnickou
dílnu. Učebnice, obrazy a zařízení odstěhovali hradištští občané do školy ve Štěchovicích.
Během války bylo přestěhováno zámecké zahradnictví od zámku na okraj obce směrem
k Závisti.
Na příchod Němců do Hradištka si pamatuji. Já i ostatní děti jsme byly nadšeni prvním pochodem německé vojenské jednotky
Hradištkem. Po silnici kolem zámku směrem
k Pervidlu, za rachotu bubnů a zvuku píšťal,
pochodovala německá přehlídková jednotka.
Rodiče i ostatní občané strnule přihlíželi se
slzami v očích.
Pokračování příště.
Poslední žáci hradištské školy s řídicím panem Velebou před zrušením školy v r. 1942
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Z ČINNOSTI HRADIŠTSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ
Tak jako každý rok, i v letošním roce splní zahrádkáři sdružení v pobočném spolku ČZS
v Hradištku svůj program beze zbytku. Pravda, nejsme možná tolik vidět a nepíše se
o nás tak jako třeba o hasičích nebo myslivcích, ale to rozhodně neznamená, že bychom
se pouze scházeli na podzim a na jaře na členských schůzích a zbytek roku strávili v nečinnosti.

V poslední době jsme se museli vypořádat
s určitými byrokratickými těžkostmi, které
přinesla dnešní doba v oblasti zákonodárství,
ale s hrdostí můžeme říci, že jsme se s nimi
vypořádali se ctí. V poslední době se nám
podařilo získat nové členy, kteří tak vyrovnali misku vah v počtu těch, kteří naše řady
opustili. V letošním roce jsme také navázali spolupráci s naším sesterským spolkem
ve Slapech nad Vltavou a doufáme, že tuto
spolupráci zúročíme jak v oblasti společenské, tak i odborné.

Kde jsme byli na výletě

Součástí našeho letošního programu bylo
mimo jiné i uspořádání tématického zájezdu
v sobotu 1. srpna, tentokrát do Jindřichova
Hradce. Protože dbáme vždy důsledně na to,
aby byl zájezd vyvážený po stránce odborné
i kulturní, byla na dopoledne naplánována
návštěva zahradního centra na okraji města a po obědě prohlídka zámku. Počasí se
po jedné z vln veder na pár dnů umoudřilo a cesta nám jako vždy příjemně ubíhala,
vždyť ruce měl na volantu náš pan Šárka, bez
kterého bychom si výlet snad už ani nedokázali představit. Bohužel, dnes můžeme už jen
s láskou a nostalgií zavzpomínat na ty, kteří
nikdy neměli daleko k tomu, aby si uděla-

li během cesty nějaký ten fórek ze souseda
nebo nedali něco k lepšímu pro ostatní, ale
už dnes nejsou, bohužel, mezi námi.
Podle programu jsme si prohlédli zahradní
centrum a před druhou hodinou odpolední
se sešli u zámku a společně s průvodkyní vyrazili na tolik očekávanou prohlídku. Zámek
a jeho interiéry jsou opravdu úchvatné, proto jsme byli poněkud zklamáni, že nám bylo
ze všech jeho krás umožněno shlédnout jen
jejich nepatrný zlomek, zahrnující prakticky
černou kuchyni, tzv. „zelené pokoje“ a rondell.
V rondellu jsme však využili příležitosti a laskavosti slečny průvodkyně k uspořádání malé
oslavy. Ústředí ČZS totiž ocenilo dlouholetou
práci naší členky, přítelkyně Ludmily Vrňákové a udělilo jí na návrh výboru našeho pobočného spolku bronzovou medaili a diplom
za přínos rozvoji zahrádkářství. Bylo vzácnou
shodou náhod, že předsedkyně našeho spolku, přítelkyně Pavla Mlíkovská, jí mohla toto
ocenění předat v opravdu překrásných prostorách rondellu za zvuku tónů slavnostní fanfáry živě zahrané na violoncello přítomným
hudebníkem a před zraky všech účastníků
zájezdu. Byla to krásná a dojemná tečka s překvapením na závěr prohlídky zámku.
Dovolte nám závěrem poděkovat příslušným

pracovníkům obecního úřadu v Hradištku,
neboť bez příspěvku obecního úřadu bychom
jen těžko mohli pořádat naše každoroční zájezdy a poznávat krásná místa naší vlasti.
Vážíme si toho, že nejsme naší obci lhostejní, stejně jako všech těch, kdo naši činnost
oceňují, vyjadřují nám svou podporu a drží
palce do dalších let.
Text: PAVLA MLÍKOVSKÁ
a MILOŠ FRIEDL

JAK TO BUDE S DRÁHOU NA BRUNŠOVĚ?
Už to bude pět let, co jsme s partou kamarádů začali na Brunšově budovat dráhu pro
kola, kdy jsme v ruce každý den drželi lopatu, nebo řidítka. Od té doby se mnoho změnilo, pracovní a studijní povinnosti nám začaly ubírat čas a my jsme pomalu přestali
na naši dráhu chodit.

Udržovat skoky a klopené zatáčky z hlíny
v dobré kondici vyžaduje mnoho práce a úsilí. Za sucha se skoky drolí na prach a prudké
deště omývají klopenky na kameny. Na takové dráze už nikdo jezdit nechce a ta pomalu mizí pod plevelem a trávou. Už nebyl
nikdo, kdo by se o dráhu staral, a tak začala
velmi chátrat. Poslední rok se snažím vymyslet nějaké řešení. Jak naši dráhu zachránit?
Jak přimět starou partu, aby se opět podílela

na údržbě dráhy? Žádné řešení se nezdálo
být reálné a já už začínal mít pocit, že dráha
skončí. Byla by to obrovská škoda, všechna
naše práce by byla ta tam.
Na začátku září jsem na dráze potkal partu
malých kluků. Dozvěděl jsem se od nich, že
na dráhu chodí často a všichni souhlasili,
že se sejdeme na brigádu, abychom dráhu
trochu opravili. S kluky a ještě s Martinem

Zlochem, který se se mnou staral o dráhu
už dřív, jsme se několikrát sešli a opravili jsme větší část dráhy. Od té doby je zde
provoz skoro každý den a opět přibývá dětí
i dospělých, kteří na dráze jezdí. Kluky nadšení zatím neopustilo a já doufám, že si vychováme nástupce, kteří po nás jednou naše
dílo převezmou. Zima je ještě daleko a my
přivítáme každou pomocnou ruku. Zároveň jsme rádi za každého, kdo se na dráhu
přijde povozit.
Text: FILIP ŠIMER,
předseda o. s. Bikepark Hradištko

Domácí zápasy Slovan Hradištko – podzim 2015
A MUŽSTVO – okresní přebor

SO
SO
SO
SO
SO
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19. 9. 2015
3. 10. 2015
17. 10. 2015
24. 10. 2015
7. 11. 2015

16.30
16.00
15.30
14.30
17.00

Slovan „A“ – AFK Libčice
Slovan „A“ – Sokol Choteč
Slovan „A“ – Sokol Měchenice
Slovan „A“ – TJ Štěchovice „B“
Slovan „A“ – Sokol Tuchoměřice

{ Z PŘÍRODY, INFORMACE }

PLAVECKÝ SMRK

Po dvanácti blízkých i vzdálenějších stromech je dnes na řadě strom třináctý a je to smrk
pod zříceninou Zbořeného Kostelce. Vzdušnou čarou je smrk od nás vzdálen 13 km,
po silnici dvakrát tolik. Místem prochází dálková červeně značená posázavská turistická
cesta a zde na ni navazuje zelená z Jílového – ta vás provede okolo romantické zříceniny
hradu s dalekým výhledem do krajiny.

Hrad Zbořený Kostelec, kdysi královský hrad
(r. 1340), byl později sídlem loupeživého rytíře Kuneše Rozkoše z Dubé. Proto byl vojsky
Jiřího z Poděbrad dobyt a pobořen a stal se
zříceninou. Hrad nemá a nikdy neměl žádné podhradí, obec je až za řekou Sázavou
na levém břehu, a proto zde odedávna býval
přívoz, kudy „se sloužící převáželi na hrad;
později tudy putovali s trakaři a nůšemi chalupníci a domkáři prodávat na pražské trhy
vajíčka, máslo, kuřata a podobně“, tak to popisuje sázavský spisovatel Jan Morávek. Dnes
je zde zcela nová lávka pro pěší a cyklisty, která spojila oba břehy Sázavy.

ří asi 150 let – patří mezi největší ve středních Čechách, ale zatím není vyhlášen jako
památný a není dosud ani nikde evidován.

Nejstarší smrky
Smrk je naší nejdůležitější hospodářskou
dřevinou a v lesích je nejvíce zastoupen.
Pomineme-li sazenice, stromeček a stromek
a uznáme „plnoletost“ od dvaceti let věku,
pak smrků je v ČR tolik, že na každého občana jich připadá hned sto. Smrk není dlouhověký – v přirozených podmínkách vyšších
poloh Šumavy může dožít až 400 let, ale když
spadl asi před patnácti lety náš největší smrk
na Těptíně, bylo ověřeno jeho stáří 190 let.
Dnes je největším smrkem Sychravův smrk
v lesích blízko Kladské na Mariánskolázeňsku – má obvod 515 cm a není památným
stromem. Památných smrků je málo, asi proto, že jim chybí rozmanitost a věkovitost.

Voda vystoupala až ke smrku
Dne 1. února 1862 přišla obrovská povodeň,
největší za několik století: vodočet v Kácově ukázal výšku hladiny 6,9 m. Voda vzala
všechny mlýny na Sázavě a dosahovala až
k našemu, tehdy mladému, smrku. Ten zde
roste vzhledem k nadmořské výšce (je asi
260 m n. m.) mimo přirozený areál, který je
běžně o 600 m n. v. výše. Krásný zdravý strom
má výšku 37 m, obvod kmene je 370 cm a stá-

nad sebou hrad a pod ním Kamenický potok, byl v dohledu již tou dobou velký strom
– a plavci věděli, že od této chvíle jim zbývají ještě tři hodiny cesty do Vltavy. Těchto
posledních 20 km bylo pro ně nebezpečných
a nejtěžších, řeka s deseti jezy (poslední
v Pikovicích) klesá o celých 60 metrů a pod
jezem Žampach jde jedna peřej za druhou
a z koryta ční velké balvany a skaliska. Rychle se zde pomodlili, a aby si dodali kuráže,
volávali „ha hou, ha hou“ a skalní stěna jim
odpovídala ozvěnou. Ostatní stromy dávno
pokáceli a splavili – a tento nechali na památku – říkáme mu proto Plavecký.
Plavecký smrk a rozsáhlá hradní zřícenina
na dohled od Týnce nad Sázavou za návštěvu určitě stojí. Budete-li mít štěstí jako my,
provede vás tam přítulná mourovatá kočka...
Text a foto: EDITA FIKEROVÁ

Proč název Plavecký
Mimořádné stromy mívají svůj příběh a jméno, tak tedy: Kdysi, když ještě za velkých jarních vod splouvaly Sázavou vory, se vorařům
říkalo „plavci“. Z místa, kde uviděli vpravo

ROZVRH HODIN V TĚLOCVIČNĚ od 1. 10. 2015 do 15. 3. 2016
8.00 – 11.45 11:45 –13:00 13:00 – 15:00 15:00 – 16:00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 18.30 18.30 – 19.30 19.30 – 20.00 20.00 – 21.00 21.00 – 22.00

ROCK ´N´ ROLL
mládež 6-18 let
Marková

ZŠ
HRADIŠTKO

ÚT

ZŠ
HRADIŠTKO

ST

MŠ
HRADIŠTKO

ZŠ
HRADIŠTKO

ČT

ZŠ
HRADIŠTKO

ZŠ
HRADIŠTKO

MÍČOVÉ HRY , BASKETBAL (od 16:30)
mládež
Kučerová, Bulejko

PÁ

ZŠ
HRADIŠTKO

ZŠ
HRADIŠTKO

FOTBAL
přípravky, žáci

SO
FOTBAL
NE st. přípr ,
ml. přípr.

ZŠ
HRADIŠTKO

FOTBAL
ml. příp.
Schröffel, Vybíral

PO

ZŠ HRADIŠTKO
(od 14:00)

FOTBAL

FOTBAL minipříp.
Švábová

AEROBIK
ženy
Varcabová I.

NOHEJBAL
Blažek

BASKETBAL
dospělí
Kučera

přípravky,

žáci
FOTBAL
ml. příp.
Schröffel, Vybíral

VOLEJBAL
Svobodová

ZDR. CVIČENÍ
Vondrášková

FOTBAL
dorost, dospělí
Křenek, Šmíd

AEROBIK
ženy
Varcabová I.

VOLEJBAL
Svobodová

NOHEJBAL
Hašek P.
FOTBAL
dorost, dospělí
Křenek, Šmíd, Malkovský

STOLNÍ TENIS
Martinkovská
VOLEJBAL
Janda

FOTBAL (od 19:00)
ASPV
Čermák

NOHEJBAL
Pikovice
Krupka

V případě celodenních akcí v sobotu, je možné využít k nahrazení sobotního cvičení po dohodě i nedělní termíny.
Platby členové: příspěvek 500 Kč/rok, zvýhodněná sazba nájem 100 Kč/hod., celodenní dle hodin max. 800 Kč.
Platby nečlenové: sazba nájem 200 Kč/hod.
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{ RŮZNÉ, INZERCE }

JAK SE LÍBILO ROZMARNÉ LÉTO V PIKOVICÍCH
I přes velmi teplé počasí se vše podařilo na jedničku. O prvníročník festivalu byl v Pikovicích zájem. Samozřejmě lákala především jména Tomáše Kluse, Xindla X a Jaroslava Uhlíře. Velmi
rychle se kemp zaplnil pohodovými lidmi, kteří si přišli užít letní
atmosféru se skvělou hudbou. Účinkující si velmi pochvalovali
reakce návštěvníků a výborné zázemí pro kapely ve stínu stromů. Někteří vystupující dokonce zůstali až do úplného konce festivalu a užili si festival také z pohledu návštěvníka.
Již nyní se připravuje další ročník, na který se velmi těšíme!
ORGANIZÁTOŘI FESTIVALU

Tato akce myslím příjemně oživila průběh prázdnin v naší obci.
I když předprodej vstupenek nenaznačoval zpočátku velkou účast,
publikum nezklamalo a akci svou účastí hojně podpořilo.
Každý si ve dvou dnech konání festivalu našel svůj žánr a svého interpreta. V pátek si příznivci country písní přišli na své při
vystoupení např. Wabiho Daňka a Františka Nedvěda, v sobotu

dopoledne se bavily hlavně děti a odpoledne zahájil přehlídku
známějších interpretů Jaroslav Uhlíř, jehož písničky si notují snad
všechny generace. Navečer překvapila a rozhýbala publikum kapela UDG, velmi se líbil Xindl X a možná trochu rozpačitě bylo
diváky přijato vystoupení Tomáše Kluse. Asi je to dáno tím, že většina z nás zná jeho písničky pouze jako „kusovky“ z rádia a není
jim známá jeho celková, nynější životní filozofie.
Myslím ale, že pořádání podobných akcí přinese trochu kultury
do našich „sázavských“ vod a že se budeme těšit na příští rok.
KATEŘINA CIENCIALOVÁ

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.
» pronájem RD, min. 3+1, možno i jen část domu.
… 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.

NOVĚ OTEVŘENÉ

DÁMSKÉ ODĚVY

V naší nabídce najdete NOVÉ oděvy české
výroby, dovoz z Itálie, Německa a Polska.

ŠPERKY Z DÍLNY
paní HANKY AUTERSKÉ
KABELKY  KOSMETIKU
PARFÉMY atd.
Najdete nás na adrese:
Brunšov – odbočka na Šlemín
(naproti potravinám U Havlíčků) Praha-západ
Telefon: +420 721 718 555
e-mail: modazenam@seznam.cz
www.modazenam.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí: ZAVŘENO
Úterý: 9.00 – 12.00
Středa: 9.00 – 12.00
Čtvrtek: 9.00 – 12.00
Pátek: 9.00 – 12.00
Sobota: 8.00 – 12.00
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13.00
14.00
13.00
14.00

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 – pRodáno
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

REALITNÍ KANCELÁŘ JANA

Potřebujete rychle
peníze?                                 

Poskytujeme úvěry na cokoliv                            

od 50 000 Kč do 3 mil.

–
–
–
–

17.00
18.00
17.00
18.00

• Řešíme sloučení více půjček
• Oddlužíme vaši nemovitost
• Vyplácíme exekuce a dražby
Formou půjčky – až na 15 let
Volejte: 733 231 999
www.pujcky-stopexekucim.cz

TEPELNÁ
ČERPADLA TEPELNÁ
TEPELNÁ ČERPADLA

Teplo pro 
Vas
ČERPADLA


'

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

Tepelná čerpadla
- vzduch/voda

- země/voda

TEPELNÁ ČERPADLA

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

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Econo AIRFLOW
HiEcono AIRFLOW Power AIRFLOW
Tiskárenská, Hradištko
www.zahradnictvidobeska.cz
facebook: zahradnictví Dobe ka

3. ROČNÍK

ČERTOVÁNÍ V ZAHRADNICTVÍ
28. LISTOPADU 2015 OD 14.00 HODIN
PRODEJNÍ ADVENTNÍ VÝSTAVA
V NOVÉM SKLENÍKU,
JMELÍ, SVÍČKY, DEKORACE, DROBNÉ DÁRKY
OBČERSTVENÍ
MALOVÁNÍ VÁNOČNÍCH BANĚK

V 15.00 PŘIJDE MIKULÁŠ S NADÍLKOU
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ!

BŘEZEN, ČERVEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN, PROSINEC:
PO
ÚT, ST, PÁ:
ČT:

13.00 – 17.00
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
11.00 – 17.00, SO: 9.00 – 13.00

DUBEN A KVĚTEN:

PO:
ÚT, ST, PÁ:
ČT:
SO:

13.00 – 17.00
9.00 -12.00, 13.00 – 17.00
11.00 – 17.00
8.00 – 13.00, NE: 9.00 – 12.00

ČERVENEC, SRPEN:

PO – PÁ:

PO -PÁ:

9.00 – 13.00, SO: 9.00 – 12.00

LISTOPAD:

13.00 – 17.00, SO: 9.00 -12.00

Cena0 Kč
0

0
od 70bez DPH

ce
instala
a
ž
á
t
Mon o 14 dnů
d

4u-therm s.r.o.

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

