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V září byla započata stavba nové budovy základní školy pro
druhý stupeň. V roce, kdy škola slaví 140. výročí založení se tak
dočká dalšího rozšíření o nový pavilon.

V sobotu 17. října proběhlo ve škole druhé letošní vítání občánků. Dorazilo deset dětí ve vyrovnaném poměru kluků a holčiček.
Jména narozených dětí najdete na str. 14.

V úterý 27. října byla slavnostně otevřena nová knihovna. O její
rekonstrukci se dočtete na str. 5, připravované akce a seznam
knižních novinek najdete na str. 13.

V říjnu zavítal na Hradištko další vnuk francouzského vězně Benoit Ambroise. Podařilo se nám rozkrýt jména a osudy dvanácti
deportovaných mladých Francouzů z města Morlaix.

V Pikovicích se zvýšila spolehlivost soustavy veřejného osvětlení. Občané při cestě na vlakovou zastávku ocení nová svítidla
umístěná na lávce přes řeku Sázavu.

V sobotu 28. prosince se sešli letošní jubilanti při tradičním přátelském posezení. O kulturní program se postaral nový školní
sbor pod vedením paní učitelky Petry Jenčkové.

Na slavnostní rozsvěcení stromu, které se konalo první adventní
neděli 29. listopadu, dorazilo několik set návštěvníků, aby se
svátečně naladili a sousedsky si popovídali.

Na třicet odvážných dětí se v sobotu 5. prosince zúčastnilo tradiční mikulášské nadílky pořádané v Pikovicích. Večer následovala mikulášská zábava pro dospělé.

{ EDITORIAL }

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY

• Byla započata výstavba nového pavilonu základní
školy, jsou dokončeny zemní práce a probíhá práce
na základových konstrukcích objektu.
• Probíhá zatrubnění vodoteče v místní části obce
Brunšov.

• Na webových stránkách obce se občané mohou
zapojit do ankety týkající se četnosti hlášení rozhlasu. Na základě výsledků bude rozhodnuto, jak
často a za jakým účelem se bude rozhlas využívat.

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

ráda bych vás upozornila na
změnu na první straně Zpravodaje. Od tohoto čísla zde
nově najdete stručné informace o tom, co se právě děje v naší obci. Stále bojuji s pocitem,
že Zpravodaj nepřináší kompletní zprávy o tom, co se připravuje, řeší, rozhoduje a realizuje. Ne každý zastupitel
nebo zaměstnanec obecního
úřadu má zálibu v psaní článků nebo má často tolik úkolů,
že příspěvek do Zpravodaje je
považován za ten méně naléhavý. Výsledkem jsou pak kusé
informace. Zalíbila se mi forma, kterou využívá starosta
Černošic, který tamní obyvatele informuje o dění „Jednou
větou“. Věřím, že jednu větu
budou ochotni napsat i všichni oslovení, kteří se podílejí
na chodu naší obce. Doufám,
že se tato forma bude zamlouvat i našim čtenářům, a to více
než suchopárné body z jednání zastupitelstva.
Tématem čísla je historie slovanského městečka na Sekance, které pro nás připravil
historik a archeolog Jan Vízner. Sekanka patří mezi archeologicky nejcennější lokality v naší republice a u nás je
bohužel neprávem opomíjená. Věřím, že zásluhou J. Víznera a sdružení Mezi řekami,
které připravuje o Sekance
brožuru, se podaří dostat informace o Sekance do povědomí veřejnosti, tak jako se
to v poslední době podařilo
v případě místních událostí
za druhé světové války.
LUCIE HAŠKOVÁ

• Od. 1. ledna 2016 bude obec sama provádět odečty a fakturaci odběrů vody. V současné době probíhá kontrola vodoměrů u rodinných domů na Hradištku. Na základě zjištěného stavu jsou řešeny nalezené nedostatky.
• Ve věci majetkoprávního sporu s Královskou kanonií premonstrátů probíhají dva soudní spory. Spor o zaplacení pronájmu majetku byl pozastaven, spor o pozemky mezi Hradištkem a Rajchardovem pokračoval soudním jednáním 15. prosince
u Okresního soudu. Soud svým verdiktem zamítl
žalobu KKP a potvrdil právoplatné vlastnictví pozemků obcí nabytých na základě přídělů.
• V obci byly demontovány a odstraněny sloupy
a tlampače bývalého obecního rozhlasu.

• Bylo obnoveno vodorovné dopravní značení na
silnici II/106 Správou a údržbou silnic Středočeského kraje.
• Na Brunšově proběhlo statistické měření rychlosti. Jeho výsledky budou jedním z podkladů pro
žádost o dotaci na vybudování další části chodníku v tomto nebezpečném úseku.
• Byla provedena výměna radiátorů v budově mateřské školy, které byly v havarijním stavu.
• Počet trvale hlášených obyvatel překročil hranici
2 000.
• Od 1. ledna 2016 bude opět k dispozici ve sběrném dvoře kontejner na sběr nepotřebného textilu a párované obuvi, tento kontejner bude opatřen
etiketou s poučením pro občany, jaký odpad do něj
lze odkládat.
• Žádáme občany, aby respektovali zákaz vjezdu do
ulice Oblouková, kde v poslední době došlo k několika nebezpečným dopravním situacím.
• Probíhá jednání ve věci opravy značení přechodu
na Brunšově.
• V rámci finančních možností obce byla provedena částečná oprava místních komunikací.
• V důsledku dlouhodobého léčení stálých zaměstnanců sběrného dvora byli přijati noví pracovníci.

ZNÁTE DOBŘE
HRADIŠTKO?
Letošní školní rok slaví naše základní
škola 140. výročí od svého založení. Vyzýváme tedy všechny absolventy a bývalé
učitele a zaměstnance, zvláště z řad pamětníků, aby se s námi písemně podělili
o své vzpomínky na čas strávený ve škole.
Zároveň prosíme o zapůjčení fotografií,
dokumentů, vysvědčení a předmětů,
které budou využity na chystané výstavě o historii školy.
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{ SLOVO STAROSTY }

HRADIŠTKO POHLEDEM STAROSTY V ZÁVĚRU ROKU 2015
V dnešní době již velmi milé, ale zároveň odpovědné pro mě jako starostu, ale též pro
celé obecní zastupitelstvo. Naše obec překročila fantastické číslo 2 000, což je počet trvale hlášených obyvatel.

Když jsem ve funkci starosty začínal, bylo mým
velkým snem, aby se obec rozrostla na tento počet obyvatel, a teď, po mnoha letech, se mi tento
sen splnil. S tím souvisí ale i větší zodpovědnost
a rozvoj obce, jehož tempo se musí stále zvyšovat. Je třeba dobudovat celou devítiletou základní školu, vodovodní a kanalizační síť a další
základní technickou vybavenost.

Stavba školy

Prioritou letošního roku byla výstavba nové
budovy základní školy. Vinou anonymního stěžovatele se celá stavba dostala do skluzu o tři
a půl měsíce. Po zahájení stavebních prací se
vyskytly další problémy, a to s vytyčením stavby. Situaci zkontroloval geodet Ing. Šulc, který
provedl vytyčení současného stavu. Celá akce
probíhá v souladu se zákonem pod autorským
dozorem a dozorem technika bezpečnosti práce. Vedením stavby byl za obecní úřad pověřen tým, který tvoří předseda stavební komise
T. Hoznourek, S. Valoušková a R. Svobodová.
Každý týden probíhají kontrolní dny a občany
mohu ubezpečit, že udělám vše pro to, aby stavba byla dokončena v daném termínu, v řádné
kvalitě a v souladu s plánovanými finančními
prostředky.

Kanalizace Hradištko

Dalším důležitým úkolem je stavba kanalizace
v hořejší části Hradištka s napojením na čističku v Pikovicích. Proběhla již jedna informační
schůzka pro občany, kteří mají o tuto akci velký
zájem. Začátkem ledna 2016 budou upřesněny
potřebné náležitosti, abychom mohli uzavřít
přijímání přihlášek a začít řešit podání žádosti
o dotaci.

Vodovod Velká Podkova

V nejbližší době bude provedeno výběrové řízení na akci Vodovod – Velká Podkova. Na tuto
akci jsme získali dotaci ve výši 2 mil. Kč z Krajského úřadu Středočeského kraje, kterou bychom měli dostat během příštího roku. Akce
se musí dokonale připravit po finanční stránce,
a to z důvodu pokládky nového potrubí a nových přípojek. Na nové potrubí se budou přepojovat také staré přípojky.

Vodné v režii obce

Rád bych vás také informoval o změně ve způsobu odečtů a fakturace vodného. Vzhledem
k problémům s firmou VOK Davle převzala
obec celou tuto záležitost a v současné době
provádí kontrolu všech vodovodních přípojek,
vodoměrů, kontrolních odečtů, ale vzhledem
k tomu, že obec má asi 1 300 přípojek, nejde
tato kontrola provést ze dne na den. Dále je
zapotřebí zajistit technické zázemí pro celý
systém, počítačový program, inventarizaci
vodoměrů a další. Usilovně se v tomto směru
pracuje, proto prosím občany o strpení.
Dále se nám podařilo zajistit odpovědného pracovníka pro údržbu vodovodu, poruchy (niko-
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li odečty a fakturaci) můžete nově řešit s Liborem Chadimou z Brunšova.

Vodní hospodářství

V oblasti vodního hospodářství přebíráme část
vodovodní sítě od Českomoravské společnosti chovatelů. Jde o všechny přípojky bytového
fondu, akce bude ukončena do poloviny ledna
2016. Dále se připravuje rekonstrukce části vodovodní sítě na Brunšově a Rajchardově a dále
propojení Brunšov – Šlemín, kde se řeší majetkoprávní vztahy celé trasy. Na Brunšově probíhá oprava vodoteče, která musela být přerušena
z důvodu řešení majetkoprávních vztahů.

Chodník na Brunšově

Dalším důležitým úkolem je prodloužení chodníku v oblasti spojení Rajchardov – Brunšov.
Připravujeme žádost o dotaci, která musí být podána do 15. ledna 2016. Vše komplikují hlavně
složité majetkoprávní vztahy, ale snažíme se vše
urychleně vyřešit, protože z hlediska bezpečnosti
chodců je realizace chodníku velmi důležitá.
Na údržbu místních komunikací vynakládáme pouze finance z obecního rozpočtu, což je
velmi málo vzhledem k rozhlehlosti naší obce,
proto děláme skutečně jen ty nejdůležitější
opravy. Doufám, že se v roce 2016 objeví nějaké dotační tituly.

Soudní spor s KKP

V soudním sporu obec vs. Královská kanonie premonstrátů proběhlo soudní jednání
u Okresního soudu o vydané pozemky o rozloze 5,2 ha, které obec dostala od Pozemkového
fondu na rozvoj obce. Jsem rád, že v tomto sporu byla obec úspěšná. Spor o dlužené nájemné

byl přerušen z důvodu, že obec podala žádost
o obnovu celého procesu ve věci určení vlastnictví majetku, a to z důvodu získání důležitých dokumentů z let 1942 – 1945. Žádost byla
podána k Okresnímu soudu pro Prahu-západ,
kde neuspěla, ale po odvolání obce ke Krajskému soudu byla Krajským soudem vrácena zpět
k projednání u Okresního soudu.

Financování projektů

Díky získané dotaci se nám také podařilo dovybavit sběrný dvůr takovou technikou, aby
plně uspokojil svou kapacitou a technickými
parametry všechny naše občany. Protože se už
poněkolikáté zmiňuji o dotacích na různé akce,
které se nám podařilo získat, rád bych dodal, že
tyto finance pokrývají výdaje na uvedené akce
jen z části, a to od 60 do 90 %, zbytek musí obec
doplatit ze svých zdrojů. A jsou to nemalé výdaje, např. kanalizace Pikovice 13 mil., které obec
čerpala z úvěru a postupně částku splácí. Úvěry
jsou zatím kryté hospodářskou činností obce
a obec nemá zastavený žádný majetek, což bych
ani nikdy nedoporučoval.
Rád bych poděkoval všem, kteří se podílejí
na řízení naší obce dobrými poznatky a připomínkami, nejenom stálou kritikou, to dokáže
každý. Jen dobře míněné rady, skutky a činy
mohou být ku prospěchu nám všem. Přeji vám
klid, pohodu a dobré vztahy nejen v rodině, ale
i se svými sousedy a přáteli. Do nového roku
přeji hodně zdraví, štěstí a z toho plynoucí spokojenost. Na přelomu roku bych vás rád vyzval
k symbolickému přípitku – ať žije Hradištko,
ať žijí dobří lidé, přátelství a spolupráce mezi
lidmi v naší obci. Děkuji.
Text: ANTONÍN MERTA, starosta obce

ZASTUPITELSTVO JEDNALO
Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Rozpočtovou změnu č. 04/2015. Rozpočtové příjmy obce se navyšují o 15 888 tisíc Kč
na celkových 61 241 tisíc Kč, rozpočtové
výdaje obce se navyšují o 22 102 tisíc Kč
na celkových 64 272 tisíc Kč.
• Záměr prodeje pozemku parc.č.st 2222/2, pozemku pod stavbou č.e. 124 o výměře 8 m2,
pozemku parc.č. 871/2B o výměře 235 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 871/2,
a pozemku parc.č. 835/3A o výměře 20 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 835/3. Stávající číslování pozemků je na základě pracovní verze geometrického zaměření, čísla
parcel přidělí Katastrální úřad. Pozemky se
nachází v místní části obce Pikovice a jsou
prodávány z důvodu narovnání právního
a skutečného stavu. Stanovená cena je 300
Kč/m2, celková cena činí 78 900 Kč.
• Prodej pozemku parc.č. 871/2C, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2

a pozemku parc.č. 871/20, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 21 m2 vzniklých rozdělením pozemku parc.č. 871/2
v majetku obce a prodej pozemků parc.č.
835/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2 a pozemku parc.č.
835/3B, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, vzniklých rozdělením
pozemku 835/3 v majetku obce. Stávající
číslování pozemků je na základě pracovní
verze geometrického zaměření, čísla parcel
přidělí Katastrální úřad. Pozemky se nachází v místní části obce Pikovice a jsou
prodávány z důvodu narovnání právního
a skutečného stavu. Stanovená cena je
300 Kč/ m2, celková cena činí 54 900 Kč.
• Záměr pronájmu části pozemku parc.č.
802, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 100 m2 ve vlastnictví obce. Pozemek se nachází v místní části Rajchardov a je pronajímán za účelem provedení
úzkých sond ke zjištění trativodu staré
původní kanalizace, vedoucí na uvedené

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Vzhledem k opakovaným dotazům k požadovanému telefonickému nebo osobnímu spojení při případných dotazech, týkajících se různých oblastí celkové činnosti obce, nebo případných
vzniklých poruchách, kterými se zabývají pracovníci Obecního

Územní plán obce, kompletní stavební agenda, agenda životního
prostředí (kácení stromů apod.), pojmenování ulic a přidělování
popisných či evidenčních čísel objektů

úřadu Hradištko, zveřejňujeme jejich konkrétní seznam a navazující seznam i telefonní spojení dalších odpovědných pracovníků či pracovišť, na které se můžete se svými požadavky
obracet.

Radka Svobodová

731 658 508

• vodovodní řady, vodovodní přípojky, kanalizační řady
a kanalizační přípojky, dotační programy obce

Iveta Myšková

731 658 507

• vodovodní řady, vodovodní přípojky

Ing. Tomáš Zunt

602 831 114

• kanalizační řady a kanalizační přípojky

Jan Valenta

775 705 561

Irena Zemanová

731 658 503

Pokladna, podatelna, Czech Point, trvalé pobyty,ověřování dokumentů Věra Kaduchová

731 658 501

Matrika

731 658 511

Technická infrastruktura obce:

Agenda místních poplatků

Iva Varcabová

Odpadové hospodářství, dopravní obslužnost, majetek a údržba obce Milan Vála
Osvětlení obce – nové světelné body, poruchy

731 658 502

Opravy místních komunikací

Milan Vála

731 658 502

Provoz knihovny, Zpravodaj, inzerce

Lucie Hašková

731 658 505

Poruchy elektrického vedení

poruchová služba ČEZ

840 850 860

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Tomáš Gavlas

Praktická lékařka pro děti a dorost

MUDr. Renáta Zachová
Zdeněk Joska (starosta)

776 676 180
242 413 672
601 233 577
725 036 291

Jiří Ferencei (velitel)

778 547 517

Zásahová jednotka SDH Hradištko
Policie ČR – Obvodní oddělení Hradištko

974 882 700

Pošta Hradištko

257 740 285

30. ZÁŘÍ 2015

nemovitosti. Nájemní vztah se sjednává
na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2016 a výše nájemného činí 150 Kč za každý kalendářní měsíc, celkově 1 800 Kč.
• Záměr výkupu pozemku parc.č. 707/6,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 905 m2 a pozemku parc.č. 707/6E, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75
m2 v k.ú. Hradištko pod Medníkem, obec
Hradištko, nemovitosti vznikly oddělením
z pozemku parc.č. 707/1. Stávající číslování
pozemků je na základě pracovní verze geometrického zaměření, čísla parcel přidělí
Katastrální úřad. Části pozemku tvoří veřejnou komunikaci v části obce Pikovice a jsou
vykupovány z důvodu narovnání právního
a skutečného vztahu. Stanovená cena je
ve výši 50 Kč/m2, celková cena 49 000 Kč.
• Příspěvek na rozvoj veřejné infrastruktury
(připojení na předmětný vodovodní řad)
v rámci vybudování nových vodovodních řadů PK1, PK2, PK3 na pozemku
parc.č. 351/89 ve vlastnictví obce ve výši

30 000 Kč, včetně DPH. Výše stanoveného
příspěvku je platná do provedení kolaudace nově zbudovaných vodovodních řadů,
při připojení po termínu proběhlé kolaudace je stanovena výše příspěvku v obvyklé
výši na částku 40 000 Kč včetně DPH.
• Znění Zadávací dokumentace – textová část,
a vyhlášení výzvy k podání nabídky a doložení kvalifikačních předpokladů na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce:
„Nové vodovodní řady PK1, PK2, PK3“
na pozemku parc.č. 351/89 ve vlastnictví
obce v k.ú. Hradištko pod Medníkem, dle
ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
• Vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na službu Poskytnutí investičního úvěru obci Hradištko na dofinancování investiční akce „Obec
Hradištko – Stavba budovy ZŠ Hradištko
– Nový pavilon II. stupeň“.
• Pojmenování ulice v místní části Rajchardov. Jedná se o ulici v zástavbě RD, parc.
č. 138/1. Obyvatelé v ulici souhlasí s názvem ulice Luční.

ADRESNÍ MÍSTA
V ČÁSTI OBCE
PIKOVICE
V částech obce Hradištko, Brunšov
a Rajchardov byly pojmenovány ulice
a rodinným domům i rekreačním objektům byla přiřazena adresní místa, tzn. že
u čísla objektu je uveden i název ulice.
V části obce Pikovice mají v současné
době adresní místa převážně rodinné
domy. Proto bude začátkem roku 2016
provedena revize adresních míst v části
Pikovice a budou doplněny názvy ulic
také u rekreačních objektů. Doporučujeme proto těm z vás, kteří si budou žádat o výměnu občanského průkazu, aby
se o aktuálním stavu adresního místa
svého objektu informovali na Obecním
úřadě Hradištko nebo na stránkách Katastrálního úřadu (http://vdp.cuzk.cz/
vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej).
Text: RADKA SVOBODOVÁ
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

STATISTICKÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI
PROBĚHLO NA BRUNŠOVĚ

Jak jsme občanům slíbili na posledním veřejném zasedání, byl namontován na devět
dní statistický radar na hlavní silnici za mostem přes Vltavu. Pro zklidnění dopravy
v místní části Brunšov slouží stejně jako při vjezdu do Hradištka od listopadu 2008 zobrazovač rychlosti. Část řidičů opravdu v oblasti radaru sníží rychlost, někteří řidiči však
přesto nepřibrzdí, ale těch je naštěstí méně.

Výsledky měření rychlosti provedené od 27. října do 4. listopadu 2015
Celkový počet vozů
v obou směrech
25 981 vozů
100%

>50
>60
>70
>80
km/h km/hod km/h
km/h
5908
1147
211
44
22,7 %
4,4 %
0,8 %
0,2 %
Denní průměr: 2886 vozidel/den

>90
km/h
11
0,0 %

>100
km/h
0
0,0 %

Výsledky měření rychlosti provedené od 10. října do 20. října 2009
Celkový počet vozů
v obou směrech
22 620 vozů
100%

>50
km/h

>60
km/hod

>70
km/h

>80
km/h

>90
km/h

>100
km/h

11 935
4 476
1 259
281
52,8 % 19,8 %
5,6 %
1,2 %
Denní průměr: 2262 vozidel/den

51
0,2 %

14
0,1 %

Získaná data budou sloužit jako podklad pro
další argumentaci pro dobudování chodníku
spojující místní část Rajchardov s Brunšovem.
Tento úsek je pro chodce velmi nebezpečný,
zvyšuje se rovněž postupně intenzita automobilového provozu. Statistická data předáme
rovněž na MěÚ Černošice a ve spolupráci s firmou Gemos a Policií ČR dohodneme případně
další dopravní opatření v této části obce.
Ve spolupráci se Správou údržby silnic bylo
rovněž obnoveno důležité vodorovné dopravní značení, tzv. vodící čáry na komunikaci č.II./106 v katastru naší obce, které
zejména za špatné viditelnosti pomáhají řidičům a částečně zvyšují i bezpečnost chodců.
Tímto bych rád poděkoval našemu provoznímu cestmistrovi panu Pročkovi (SÚS).
Text a foto: PAVEL PEŠEK,
zastupitel obce Hradištko

ROZŠÍŘENÍ STOKOVÉ SÍTĚ

DO LOKALITY HRADIŠTKO – NADE VSÍ
Obec Hradištko připravuje další část výstavby veřejné tlakové kanalizace v horní lokalitě Hradištko – Nade Vsí. Stavba bude napojena na stávající systém tlakové kanalizace
k části obce Pikovice a její ČOV, která kapacitně počítá s připojením této lokality.

V rámci této etapy bude možné připojit cca
300 objektů v ulicích, nebo jejich částí: Sadová,
Na Vrcholu, Spojovací, V Zákoutí, Klidná,
Na Kopečku, Slunná, Jižní, U Hrušky, Pod
Vodojemem, K Vodojemu, Nade Vsí, Essenská,
V Zahrádkách a bytové domy v ul. Pikovická
a místní ZŠ.

Rádi bychom se pokusili o získání finanční
podpory na tento projekt. K žádosti je však
třeba doložit celá řada dokumentů, kde jedním z nich je pravomocné územní rozhodnutí. K tomu je třeba písemný souhlas vlastníků
nemovitostí ke zřízení kanalizační přípojky.
Obec proto obeslala vlastníky dotčených ne-

VÝSTAVBA VODOVODNÍ SÍTĚ
V LOKALITĚ VELKÁ PODKOVA
Obec Hradištko plánuje v příštím roce zrealizovat projekt prodloužení vodovodní sítě
do ulic Velká Podkova a Nad Šlemínem,
na který získala dotaci v rámci výzvy Stře-

dočeského kraje. Vlastníci nemovitostí byli
obesláni s dotazem ve věci zájmu o připojení. S kladnou odpovědí se vrátilo cca 30
dotázaných. V následujících týdnech budeme kontaktovat přihlášené
vlastníky a v jejich součinnosti připravíme projektovou
dokumentaci jednotlivých
vodovodních přípojek. Předpokládaný termín zahájení
výstavby hlavního vodovodního řadu je duben 2016. Pokud máte ještě někdo zájem
o připojení v této lokalitě,
přihlaste se, prosím, na obecním úřadu Hradištko.
Text: IVETA MYŠKOVÁ
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movitostí s dotazem o zájmu k připojení. Někteří majitelé se nezdržují na adrese uvedené
v katastru nemovitostí, a tak se mnohdy tato
zásilka vrátila. Obracíme se tedy na majitele nemovitostí v ulicích, které jsou uvedeny
v úvodu, aby se obrátili na obecní úřad a doplnili svůj případný zájem o připojení. Toto je
třeba učinit nejpozději do 31. prosince 2015.
Následné přihlášení k připojení k veřejné tlakové kanalizaci bude samozřejmě technicky
možné, avšak za úhrady plných nákladů bez
možnosti získání dotace.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, Obecní
úřad Hradištko na tel. č. 731 658 507, případně na e-mail: stavebni2@hradistko.cz.
Zbývající část obce pak bude odkanalizována
na novou ČOV, která by měla být postavena v rámci další etapy kanalizace ve Šlemíně
(nedaleko Mandátu). Termín další etapy není
určen, záleží na mnoha okolnostech a finančních možnostech obce.
Text: IVETA MYŠKOVÁ

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

KNIHOVNA V NOVÉM PROSTORU
Knihovna se v krátké době opět stěhovala. Tentokrát blíž k obecnímu úřadu, konkrétně
do areálu ČMSCH, kde se uvolnil velkorysý prostor o rozměrech 100 m2. Ten si nejprve
vyžádal nutné stavební úpravy a poté jsme objednali nové regály a čtenářské stoly, financované z dotace získané ze Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek.

Nový prostor má bezbariérový přístup, jedná
se o malé předsálí a jednu velkou prostornou
místnost. Regály jsou umístěny po obvodu
místnosti. Část vedle vchodových dveří zaujímá naučná literatura, souvislý pás regálů je věnován beletrii pro dospělé a prostor
u oken byl ponechán dětem. U vchodových
dveří se nachází pult pro obsluhu knihovny.
Své místo mají i studijní místa vybavená počítači. V prostoru jsou dále rozmístěny stoly
se židlemi i dětské stolky a stoličky.
Interiér knihovny byl realizován podle návrhu naší čtenářky – architektky Kateřiny
Svobodové, která nám své služby poskytla
bezplatně, za což jí patří velké poděkování.
Celá místnost působí útulným a vzdušným
dojmem, barevná paleta je v přírodních tónech hnědé a žluté, nábytek byl vybrán v dekoru břízy. Zajímavým prvkem jsou dva podpěrné sloupy uprostřed místnosti polepené
stránkami vyřazených knih.
Při slavnostním otevření knihovny se ukázalo, že prostor bude vhodný nejen jako
půjčovna knih, ale i kulturní a společenské
centrum, kde bude možné pořádat řadu různých aktivit. Už nebudeme mít strach z toho,
kam se lidi namačkají, když jich přijde víc

než dvacet. V tomto prostoru bude všechno
o hodně jednodušší. Velkou výhodou nové
knihovny je i místo pro stále se rozšiřující
knižní fond, nebude problém časem přikoupit regály na nové knihy a dodatečně jimi
knihovnu doplnit. Zatím nevyužité zůstalo
také předsálí knihovny o rozloze 20 m2, kde
by výhledově mohla vzniknout čítárna ča-

sopisů nebo místo pro posezení nad šálkem
kávy nejen pro občany z řad seniorů.
Jsme rádi, že se naše knihovna konečně dočkala důstojného místa. To, že se místní občané na novou knihovnu těšili, potvrdila i vysoká účast při slavnostním otevření v úterý
27. října. Návštěvníci přinesli darem spoustu
hezkých knih – s věnováním, které bude budoucím čtenářům připomínat tento významný den v historii hradištské knihovny.
Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ

JAKÉ ZMĚNY PŘINÁŠEJÍ NOVÉ ZÁKONY
Od 1. ledna 2016 vstupuje v platnost zákon, který přináší změny v oblasti evidence obyvatel (oblast zprostředkování kontaktu a ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy
s poučením na ohlašovnách), občanských průkazů a cestovních dokladů.

Občané trvale hlášení na
adrese sídla ohlašovny

Od 1. ledna 2016 jsou pro tyto občany
ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle
ohlašovny, v jejímž správním obvodě mají
hlášen trvalý pobyt. Po uplynutí lhůty deseti
dnů jsou splněny podmínky fikce doručení,
desátým dnem se považuje písemnost za do-

ručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá
písemnost nabude právní moci, a stane se
tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti
adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl
srozuměn. Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu
na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Žádost o vydání cestovního pasu

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné
na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Vydávájícím úřadem
uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad
obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V případě, že občan při podání žádosti sdělí, že
si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu,
bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši
100 Kč. Tento správní poplatek
bude vybírán při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se
na žádost vydá ve lhůtě do 6
pracovních dnů cestovní pas
s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším
15 let s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné
hotový doklad převzít pouze

v místě podání žádosti. Správní poplatek
za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4 000 Kč, pro občany mladší
15 let 2 000 Kč. Zároveň se zrušuje vydávání
cestovních pasů bez biometrických údajů
ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

Zkvalitnění služby
zprostředkování kontaktu

Od 1. ledna 2016 je možné žádat o zprostředkování kontaktu. K žádosti je možné
připojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji
kontaktující osoby sdělen při zprostředkování kontaktu kontaktovanému.
O zprostředkování kontaktu
bude kontaktující osoba vždy
vyrozuměna, tj. Ministerstvo
vnitra sdělí kontaktující osobě,
že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě. V případě, že šetřením bude zjištěno,
že kontaktovaná osoba zemřela,
bude o této skutečnosti kontaktující srozuměn. Údaje o datu
a místě úmrtí budou nadále sděleny pouze osobě blízké.
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{ TÉMA: SEKANKA }

BONUS FINIS CORONAT OPUS
aneb DOBRÝ KONEC SMUTNÉHO
PŘÍBĚHU ZMIZELÉHO MĚSTA
Historie, výzkum a současnost zaniklého středověkého řemeslnického centra v poloze Sekanka u Hradištka nad soutokem Sázavy s Vltavou.
Místo zvané dnes na Sekance je v současnosti známé především turistům milujícím
přírodu a dramatické výhledy. Ty se ze skal
nad Vltavou a Sázavou opravdu nabízejí, ale
jen opravdu zasvěcení návštěvníci vědí, že
nerovnosti v terénu, které tu chodec musí
překonávat, nejsou ani hříčkou přírody ani
pozůstatky vojenských aktivit z období poslední války. Ten, kdo dnes zavítá do odlehlého lesního zákoutí oživeného hrstkou
rekreačních chat, tak často ani netuší, že zde
před více jak sedmi stoletími pulzoval opravdu rušný život.

tomuto mučedníkovi, mimochodem jediném
chrámu v Čechách, který nese Kiliánovo
jméno.

Kresba nalezeného prstenu podle M. Richtera

Kolonizace oblasti
Klášter se v následujících staletích úspěšně rozvíjel a zahájil také
kolonizaci kraje dolního Posázaví
a středního Povltaví. Celá řada obcí,
v nichž žijeme, je spjata svým založením právě s činností Ostrovského
kláštera a u jiných je první zmínka
o nich právě v prvních listinách týkajících se zdejší řeholní komunity
a jejího majetkového nemovitého
fondu. Jmenovat lze Davli, Hradištko, Třebsín, Pikovice, Brunšov,
Kamenný Přívoz (tehdy Přívozec),
Kamenný Újezd (Újezdec), Hostěradice, Krňany a celou řadu dalších.

Zlato na pozemcích kláštera

Zbytky kláštera na Ostrově
v okolí Jílového, ale z takzvaných sekundárních rozsypů, tedy povrchovou těžbou a rýžováním na klášterních pozemcích. Rýžoviště
a pozůstatky po nich můžeme při troše snahy
dodnes najít v okolí Pikovic, Měchenic, Luk
pod Medníkem, ale i v bezprostřední blízkosti kláštera nad kostelem sv. Kiliána.
Vrcholu svého rozkvětu dosáhl Ostrovský
klášter ve 13. století a tehdy také bylo v poloze Sekanka (jméno je ovšem mladší a jeho
původ si ještě vyložíme) založeno řemeslnické centrum zdejšího kraje, které mělo už
na počátku své existence jednoznačně charakter městečka.

Pravděpodobné rozmístění domů na Sekance podle
Protože jsme v zlatonosném kraji, neM. Richtera
bude nás udivovat, že benediktinský
Pro úvod by bylo dobré říct si něco málo klášter na Ostrově se také podílel na těžbě
k historii tohoto zvláštního místa a také zdej- tohoto drahého kovu, který se netěžil jen
šího regionu. Začít bychom měli na sklonku
roku 999, kdy kníže Boleslav, druhý toho
jména v rodě Přemyslovců, založil na vltavském ostrově nad vtokem Sázavy benediktinský klášter sv. Jana Křtitele. Jednalo se o třetí
řeholní instituci v Čechách a druhý mužský
klášter u nás vůbec. Uskutečnění zakladatelského záměru provedl v roce 1000 až Boleslav
III., který na Ostrov přivedl mnichy z bavorského kláštera v Niederaltaichu, v jejichž čele
stanul opat Lambert. S německými řeholníky
řádu sv. Benedikta přišla do našeho kraje také
úcta k novému světci, a to sv. Kiliánovi. Jeho
ostatky byly přeneseny z Bavorska a později
uloženy v novém farním kostele zasvěceném Ostroh Sekanka po napuštění přehrady ve Vraném

{

6

}

Archeologický výzkum
Teď se ale vydáme v čase
o sedm století vpřed a ocitneme se v roce 1950. Důvodem k tomuto přesunu
časoprostorem je totiž fakt,
že jediným pramenem poznání této lokality je pro nás
práce archeologů a ti sem
přišli právě tohoto roku.
Do této doby sice neunikly
mohutné valy a příkopy, které přetínají ostrožnu Sekanky, pozornosti odborníků, ti
ale považovali zdejší sídliště
za pozůstatky staroslovanské-

{ TÉMA: SEKANKA }

Možná podoba kláštera sv. Jana Křtitele na Ostrově
ho hradiště snad staršího než sám klášter,
tady založeného před rokem 1000. Roku
1950 byl při těžbě ve zdejší pískovně ohlášen
nález kostí a střepů keramiky, který byl bez
větší pozornosti zdokumentován archeologem, který ani netušil, co bude následovat.
O tři roky později navštívili lokalitu studenti
archeologie Miroslav Richter a Antonín Hejna, zjistili tu těžbou písku narušený objekt
a dali podnět k výzkumu, který tu začal roku
1954 Miroslav Richter pod vedením Antonína Lišky z muzea Hlavního města Prahy. Archeologické bádání, které roku 1956 přebírá
Archeologický ústav Československé akademie věd zde vedl Miroslav Richter až do roku
1963. Mohli bychom si vyprávět, jak při něm
zvládl Miroslav dostudovat a získat doktorát,
jak se často setkával s nepochopením a v prvních letech i s přehlížením (byl tehdy přece
ješte jen student) a nebo o tom, jak se mu
naopak dostalo podpory Ivana Borkovského, tehdejšího předního archeologa, ale to by
bylo na samostatný článek a možná i na menší, i když určitě zajímavou knížku.

Založení městečka
My ale zůstaneme na Sekance a díky výsledkům desetiletého úsilí PhDr. Miroslava Richtera (těch 10 let pouze v terénu a v polních
podmínkách, zpracování výsledků výzkumu
trvalo mnohem déle) a jeho spolupracovníků
můžeme učinit další přemet v čase, tentokrát
někam za rok 1250. Právě tehdy zde, vysoko nad hladinami obou řek bylo založeno
městečko, snad bychom mohli říct i město,
které se na příští čtvrtstoletí stalo centrem
a řemeslnickým zázemím širokého okolí.
K založení došlo takzvaně na zeleném drnu,
tedy v místě, kde dříve nikdo nesídlil, a byl to
projekt skutečně ambiciozní. Okolo rozsáhlého náměstí – tržiště tvaru nepravidelného
trojúhelníku bylo vyměřeno více než 60 parcel, na kterých okamžitě začaly vznikat obytné i hospodářské stavby. Zároveň se zdejší
obyvatelé začali opevňovat pro ochranu

před případným útočníkem. Na jižní straně
městečka, směrem k Hradištku byla ostrožna překopána širokým a hlubokým příkopem
a za ním byl ze získané zeminy navršen mohutný val, tehdy korunovaný dalším dřevěným opevněním a palisádou ze zahrocených
kůlů. Podobný, ale menší val byl zbudován
i na opačné, severní straně osídleného areálu.
Se soutokem a dále s Ostrovským klášterem
a oběma říčními břehy bylo městečko spojeno cestou, která byla na boku skalního útesu nad soutokem vysekána přímo do skály.
A právě tady jsme u jména Sekanka. To totiž původně patřilo právě jen této cestě a až
mnohem později se přeneslo na celý ostroh.
Jak se městečko jmenovalo v době svého života, totiž nevíme.

Vzhled městečka
A jak mohlo městečko a jeho zástavba vypadat? V počátečním stadiu jeho existence
zde byly jako dočasná provizoria budovány
pod zem zahloubené domy o rozměru cca 5
x 5 metrů a hloubce podzemní části až dva
metry. Měly i takzvanou vstupní šíji, tedy zahloubené schodiště pro sestup do podzemí.

Nad zemí se pak zdvíhala střešní a štítová
konstrukce z otesaných kmenů nebo z klád
vypletených proutím, vše omazáno hliněnou
mazanicí a pod střechou ze slaměných došků
nebo dřevěných šindelů. Součástí areálu byl
i hřbitov, který archeologický výzkum zjistil
v místech pískovny. A protože jsme ve druhé
půlce 13. století, musel uprostřed hřbitova
stát i kostel, na počátku existence městečka
patrně také dřevěný.
Ale během několika let se zřejmě podoba
sídliště počala měnit. Jak dnes již víme z výsledků archeologických výzkumů, které proběhly v 90. letech a po roce 2000 na území
Nového města pražského, nad zahloubenými
provizorii začaly již záhy vyrůstat nadzemní,
někdy i patrové stavby. Ty byly sice rovněž
dřevěné nebo hrázděné (představte si třeba
domy v Chebu nebo lidovou architekturu
severozápadních Čech), nicméně mohly mít
i velice luxusní výbavu, což nám dokládá i archeologie na Sekance.

Podoba opevnění
Měnil se i vzhled opevnění. Na jižní straně
začali obyvatelé budovat na místě valu mohutnou, metr silnou kamennou hradbu a v ní
stavbu, která snad měla sloužit k ochraně
brány. Pokud byste chtěli vidět, jak takové
opevnění města z časů panování krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. vypadá,
zajeďte se podívat třeba do Kouřimi či do Berouna, tam se nám moc pěkně zachovalo
a ve své době mohlo být možná i předlohou
zedníkům a kameníkům ze Sekanky.
Můžeme předpokládat, že i zdejší kostel
mohl měnit svoji podobu a stát se kamennou
pozdně románskou či raně gotickou stavbou,
třeba takovou, jakou si můžeme prohlédnout v nepříliš vzdáleném Poříčí nad Sázavou a nebo v ještě bližší Libři. Jeho podobu
nám už bohužel neodhalí ani archeologové,
protože areál nekropole i svatyně nenávratně
zmizel při těžbě písku ve zdejší pískovně.

• Pokračování na straně 6

Model ostrovského kláštera vystavený v kostele sv. Kiliána
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• Dokončení ze strany 5
Obyvatelé městečka

A jak se na Sekance tehdy žilo? Pracovali tu
především nejrůznější řemeslníci, které sem
zakladatel města zval nejen z Čech, ale, jak
tehdy bylo zvykem, i z přelidněných oblastí
Německa, zvláště z Porýní a ze Saska. To nám
dokládá především keramika, nejčastější artefakt nacházený na archeologických výzkumech. Ta zdejší ze Sekanky reaguje jednak
na starší takzvané mladohradištní vlivy, ale
také na vzory z německých zemí. Tato velice
kvalitní, světlá a lineární kresbou doplněná
keramika se v Čechách běžně objevuje až
ve 14. století, tedy o desítky let později, než
se vyráběla nad soutokem Vltavy a Sázavy.
Dalším významným odvětvím zdejších řemesel bylo kovářství, které mimo jiné bylo
hlavní zásobárnou pro horníky pracující
v okolí na zlatorudných pracích. A doloženy
tu máme také práce kolářů, bečvářů, hutníků,
šperkařů, ale třeba i směnárníků, po kterých
tu archeologové našli malé mincovní váhy.
A nebo se na nich vážily zlaté nugety, které sem přinášeli havíři z okolí? A komu asi
mohl patřit prsten se zvláštním nápisem
Hudruntalr a co toto slovo vůbec znamená?
A co třeba zvláštní lustr z železných prutů,
komu mohl sloužit k osvětlení jeho domova
loučemi?

Takto mohly vypadat provizorní stavby
svěřených choval ne jako ochránce, ale jako
dobyvatel. A tehdy vzal za své i Ostrovský
klášter, Braniboři ho spolu s jeho 22 vesnicemi vyplenili, zničili a vypálili. Mezi nimi byla
i Sekanka a ta se z pohromy na rozdíl od samotného kláštera již nevzpamatovala. A tak
je rok smrti krále železného i zlatého i datem
zániku města na Sekance. Zbytky městečka
zvolna zarůstaly lesem a upadaly v zapomění.

Obnova kláštera
Zbývá snad ještě dopovědět, co bylo dál
s klášterem na Ostrově. Za opata Heřmana
(jeho náhrobek si můžete prohlédnout v Lapidáriu Národního muzea v Praze, kam ho
archeologové přemístili z rozvalin kláštera)
byl celý areál znovu vybudován a v době císaře a krále Karla IV. pak velkolepě přestavován
ve stylu vrcholné gotiky. Tehdy také dosáhl
největšího rozkvětu.

Zánik Sekanky
Ale dost otazníků a zpět do nám díky archeologii známé historie. Městečko na Sekance
neplnilo svoji úlohu centra kraje na soutoku
déle než čtvrt století, tedy asi po dobu jedné generace. Pak přišel rok 1278. V bitvě
na Moravském poli padl král Přemysl Otakar II. a poručníkem jeho nezletiletého syna
Václava a pánem českého království se stal
Ota Braniborský. Pro ty, kteří neznají operu Bedřicha Smetany Braniboři v Čechách,
stačí říct, že markrabí Ota se v zemích mu

Definitivní zánik
Kolonisté z Německa mohli na Sekance postavit i domy v podobném stylu

Klášter sv. Jana Křtitele na Ostrově, kterému
dnes někdy nesprávně říkáme ostrov sv. Kili-

Náhodný návštěvník Sekanky se může mylně domnívat, že jámy a valy v terénu jsou pozůstatkem po vojenském cvičení německých okupantů
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{ TÉMA: SEKANKA }
ána (jemu zasvěcený kostel dosud stojí na levém břehu Vltavy, slouží svému účelu a skrývá v sobě pozůstatky románské svatyně), byl
v pozdním létě roku 1420 zničen pražskými
husity a z této rány se již nevzpamatoval.
Po marných pokusech o jeho obnovu mu
ránu z milosti dala povodeň roku 1517 a pak
již byl opuštěn definitivně. Zdejší mniši přesídlili do probošství sv. Ivana ve sv. Janu pod
Skalou, kde areál kláštera, třebaže po mladších přestavbách, můžete obdivovat dodnes.

Důvod založení Sekanky
Otázkou na konec zůstává, kdo vlastně na Sekance žil a kdo ji vůbec a proč založil. Odpověď na první část nás možná zcela nepotěší,
neboť tu tehdy vedle domácích řemeslníků
žili především němečtí kolonisté, kteří asi
tvořili i většinu hornických komunit v okolí
a vtiskli místu i kraji mnoho z kultury, kterou
přinesli ze své vlasti za pomezním hvozdem.
A zakladatel Sekanky? Tradičně je toto sídliště spojováno s Ostrovským klášterem. Však
to je z něho na Ostrov doslova co by kamenem dohodil. Ale bylo tomu tak skutečně?
Nemohl ho založit ambiciozní král Přemysl Otakar II. právě proto, aby moc kláštera
v této zlatonosné oblasi omezil a vytvořil tu

Domy na Sekance mohly mít i takovouto podobu
základnu vlastího vlivu? To, že Sekanka nebyla po jeho smrti ani v pokusu obnovena,
by tomu mohlo napovídat, tak jako budovaná kamenná hradba, běžná právě u královských měst. A jak by vypadala zdejší krajina
a její osídlení za předpokladu, že by se tento
záměr podařil? Stálo by vůbec Jílové, Benešov…? Na tyto otázky už asi nikdy nebudeme
schopni se stoprocentní uspokojivostí odpovědět, a proto se vraťme na počátek našeho
vyprávění.
Kde je tedy onen šťastný konec slibovaný
v úvodu článku? Ten přišel v okamžiku, kdy
se o Sekanku začali zajímat archeologové
a po nich historičtí pracovníci, dále pak ti,
kterým není lhostejná minulost našeho kraje. Snad i tento příspěvek je důkazem toho,
že život městečka nad soutokem tak úplně

Cesta vysekaná ve skále dala jméno celému ostrohu
neskončil, že jeho osudy chceme znát a dozvídat se o nich víc. Vždyť v něm žili i naši
předkové!
A pokud tam v budoucnosti (doufám, že ne
příliš vzdálené) vznikne informační tabule, naučná stezka a třeba i ukázka hmotové
rekonstrukce některé zdejší stavby, na Hradištku malá expozice týkající se této arche-

ologické lokality číslo 1, pokud o ní budeme
chtít vědět víc a víc… Budeme-li si vědomi
toho, že naše minulost je i naší součástí a že
se z ní můžeme učit pro budoucnost, pak
mají osudy zaniklého městečka na Sekance
opravdu šťastný konec.
Text: JAN VÍZNER,
historik a archeolog

Jámy v lese jsou pozůstatky po středověkých domech

Příkop chránil městečko před nepřáteli od jihu
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{ ROZHOVOR }

V předvánočním čase jsme o rozhovor požádali hudebního skladatele a dirigenta KRYŠTOFA MARKA, abychom si popovídali o dvou vánočních muzikálech, jejichž je autorem. Nezůstalo však jen u nich, protože jeho
tvorba má mnohem mnohem širší záběr.
Věnujete se všemu najednou nebo má
vaše práce nějaký vývoj?
Střídají se různá období. Teď například ze
všeho nejméně hraji na klavír, ale nechci
s ním za žádnou cenu přestat a věřím, že se
k němu zase za čas vrátím. V současné době



S Ondřejem Sokolem budeme spolupracovat
po několikáté a jsem si jist, že to bude opět
spolupráce nevšední až speciální. Ideální
také je, když si průběžně s režisérem sdělujeme své představy a nápady a dílo tak vzniká
v dialogu.

PŘÁNÍ SE MI PRŮBĚ
hlavně skládám a diriguju a také v blízké
budoucnosti budu opět psát texty – v návaznosti na projekt, který chystám s režisérem
Ondřejem Sokolem pro Studio DVA.

Ve Studiu DVA běží dva muzikály, které jste složil – Vánoční koleda a Děvčátko. Je to náhoda, že se oba dva odehrávají o Vánocích?
To je věc producenta, který po Vánoční koledě ještě toužil udělat druhý vánoční projekt,
a tak vzniklo Děvčátko.



Co vás přivedlo k hudbě? Od kdy a jak
se u vás projevovalo hudební nadání?
Měl jsem doma hudební zázemí. Tatínek byl
operní zpěvák, oba dědečkové byli výborní
pianisti. Od mala mě hudba bavila, ale tíhnul
jsem i k výtvarnému umění. Nadaný výtvarník je tatínkův bratr, který je zároveň i divadelník, takže u mě se to všechno propojilo.



Máte tedy kolem Vánoc hodně nabitý
program.
Ano, tohle období je náročné, ale jsem za to
rád. Naštěstí ten nový připravovaný projekt
bude celoroční, jeho premiéra by měla být
v srpnu, nebo v září.



Viděla jsem muzikál Děvčátko. Nadchlo
mě, že na relativně malé hudební scéně
je živý orchestr.
To je taková nepsaná dohoda mezi mnou
a Studiem DVA. Je to výjimečné, protože divadla, kde je živá kapela, by se dala spočítat
na prstech jedné ruky.



Hodně se věnujete skládání symfonické hudby. Mohl byste nám říci, co konkrétně skládáte?
Rozjel jsem takovou symfonickou pentalogii
pro sólové nástroje. První koncert byl pro
houslistku Gabrielu Demeterovou nazvaný
Klíč k zahradám. Další s názvem Srdce zahrad (je dohledatelný na you tube) jsem složil
pro Jitku Tomšíčkovou, která je skvělou interpretkou na anglický roh, a třetí je klavírní
koncert Brána k zahradám. Čtvrtý koncert



Co nakonec rozhodlo, že jste se přiklonil k hudbě?
Nejspíš pocit svobody. Když mi bylo asi jedenáct let, byl jsem na jazzovém koncertě v Redutě a úplně mě uchvátilo, jak si muzikanti
hráli, co chtěli. Přesto jsem se tehdy ještě
rozhodl pro Střední umělecko-průmyslovou
školu, obor dřevořezba a malba.



Věnoval jste se této činnosti ještě
po škole?
Namaloval jsem si nějaké obaly na CD, občas
maluju dětem a třeba se k tomu zase jednou
vrátím.



V hudbě jste velmi všestranný, věnujete se jazzu, klasické hudbě, dirigujete, hrajete na klavír, píšete muzikály, texty, hudbu k audioknihám a rozhlasovým
hrám…
Jelikož se chci hudbou uživit, musím ty činnosti rozprostřít na co nějvětší pole. A musím říct, že všechno co dělám, mě baví. Líbí
se mi i střídání oborů. Když něco dělám moc
dlouho, rád si od toho zase chvíli odpočinu
a zabývám se něčím jiným.
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Jaký je proces vzniku takového muzikálu? Dostanete nějaké zadání a co
vymýšlíte nejdříve?
Téma většinou přináší producent na základě nějakého syžetu nebo na základě povídky, jako to bylo v případě Vánoční koledy
od Charlese Dickense. Proces vzniku muzikálu se odvíjí také od osobnosti režiséra.



bych rád složil pro violoncello, na které hraje
velmi dobře můj nejstarší syn. Pátý koncert
je zatím ve hvězdách. V současné době píši
velký houslový koncert a premiéra by měla
být v květnu v Praze.



Je něco, co jste ještě nezkusil a přál
byste si to?

{ ROZHOVOR }
Ani nevím. Dalo by se říct, že se mi ta přání
průběžně plní. Dokonce i taková, do kterých
jsem se příliš nehrnul, což je případ posledního vystoupení s Gabrielou Demeterovou,
kde jsem neměl roli dirigenta, ale klavíristy.
Hráli jsme v rámci charitativního koncertu
s názvem Nezapomenutelný večer, přenášel to
v přímém přenosu Český rozhlas a dopadlo
to myslím skvěle. Na co mám asi ještě čas, je
napsat třeba operu.

Někteří skladatelé napíšou jenom klavírní
linku a nechají si to od někoho instrumentovat. Já si dělám všechno sám, protože při
psaní aranží mě ještě napadne spousta nových věcí. A tuto část práce mám obzvlášť
rád, protože to už bývám klidný. Napětí trvá,
dokud nemám napsanou základní skicu.

BĚŽNĚ PLNÍ

Filmová hudba vás neláká?
S filmovou hudbou jsem se nejblíž potkal v Laterně magice při tvorbě mé hudby
k představení Legendy magické Prahy, skládal jsem hudbu i pro několik krátkých filmů.
Ale příští rok mě, jak doufám, možná poprvé čeká první celovečerní film. Moc rád také
píši hudbu k dramatizacím pro rozhlas, kde
je nutné přistoupit k hudební složce opravdu
poctivě. Dnešní doba je založená na vizuálních vjemech, ale když posloucháte hudbu
z rozhlasu, můžete třeba zavřít oči a soustředit se pouze na to, co vnímáte sluchem.



Co považujete za svůj největší profesní
úspěch a proč?
Divadelní představení je nádherný obraz,
který kolem vás projde a zase zmizí a vy
v sobě máte chvíli hezký zážitek. Dirigování mě baví, ale když něco sám složím a má
to odezvu, mám pak pocit, že po mně něco
zůstane. Snažím se tedy akcentovat svou autorskou tvorbu. A když se mi podaří něco
napsat a hraje se to, nebo se z toho navíc
povede kvalitní záznam, jako se to stalo při
premiéře koncertu Srdce zahrad, tak mě to
velice těší. I když se při procesu skládání dost
proklínám, co jsem si to zase na sebe vymyslel. Ale abych odpověděl na vaši otázku, tak
za největší profesní úspěch považuji, že se má
hudba hraje. Ať v divadle, nebo na koncertních pódiích, či v rámci rozhlasových her se
tak okruh mých posluchačů stále rozšiřuje.



Kde berete při skládání hudby inspiraci?
To je různé. Hlavně si nemůžu vybírat moc
čas, kdy mám třeba chuť skládat, takže mne
dopředu ženou hlavně termíny, kdy mám
práci odevzdat. Někdy u toho sedím a nenapíšu skoro nic a někdy to jde téměř samo
a někam se to pohne. Občas se zaseknu v nějakém bodu a nevím, jak dál. A pak přijde
okamžik, kdy se to zlomí. Ten okamžik mám
samozřejmě rád…



Jaký je postup při psaní symfonické
hudby?
Většinou mám napřed skicu, ze které pak
vzniká instrumentace pro celý orchestr.



Jaký je to pocit, když se po několikaměsíčním úsilí při vymýšlení hudby a aranží nakonec sejde celý orchestr
a „vdechne notám život“? Co prožíváte při
koncertě?
Je to radostné a zároveň napínavé. Když se
vše podaří, je to opravdu velká úleva.



Vaše žena Sára Bukovská je klavíristka.
Je vaše první posluchačka a kritik?
Je hlavně můj velký pomocník, je velmi talentovaná, zahraje všechno a velmi dobře se v našich dovednostech doplňujeme. Pracujeme
spolu i v divadle Studio DVA a v Hudebním
divadle Karlín. U Vánoční koledy i Děvčátka
byla korepetitorem i asistentem hudebního
nastudování a já mám vždy naprostou jistotu,
že odvede špičkově svou práci.



Se svou ženou máte čtyři děti. Projevuje se u nich hudební nadání a jakým
způsobem ho rozvíjíte?
Dětem necháváme zatím prostor, aby se samy
rozhodly, co je baví. Rozhodně je nedrilujeme. Donedávna měly hudbu spíše spojenou
s našimi odchody do práce nebo s tím, že
jsem zalezlý v pracovně, a to bylo něco, s čím
nesouhlasily. Ale zlepšuje se to.



Jak dlouho žijete ve Štěchovicích a co
vás sem přivedlo?
Přestěhovali jsme se sem v roce 2007, hledali
jsme bydlení poblíž Prahy tímto směrem. Bohužel dům nebyl v úplně ideálním stavu, takže
je to dodnes občas boj. Ale máme to tu rádi.



Zapojujete se nějak do místního života?
Jsem zapojován. Velká organizátorka kulturního života je paní ředitelka Jaroslava Marková a hodně nápadů má i Olga Hlaváčková ze



Kryštof Marek se narodil v roce 1967
v Praze. Od konce 80. let působí
v mnoha hudebních a divadelních
projektech v širokém spektru hudebních žánrů. V letech 1999 – 2003 působil jako dirigent v plzeňském divadle
J. K. Tyla, kde uvedl spolu s A. Procházkou svou vlastní jazzovou operetu
Kristián II. Je stálým hostem Českého
národního symfonického orchestru.
V roce 2010 dirigoval světoznámý
Metropole Orchestra na festivalu
v Haagu (se Silje Nergaard). V roce
2014 uvedl svůj Cyklus 12 symfonických písní s Komorní filharmonií
Pardubice, světovou premiéru koncertu pro anglický roh Srdce zahrad
v provedení Symfonického orchestru
Českého rozhlasu, světovou premiéru
klavírního koncertu f moll Brána
k zahradám. Je pravidelným hostem
Mezinárodního hudebního festivalu
Prague Proms. Komponuje a aranžuje také hudbu pro bigbandy. V Hudebním divadle Karlín působí jako
dirigent, spolupracuje s divadlem
Studio DVA. Jako klavírista spoluvytváří Josef Vejvoda Trio. V rámci
spolupráce s Českým rozhlasem zrealizoval 27 hudebních dramatizací. Na
svém kontě má mnoho vydaných CD.
S manželkou Sárou Bukovskou má čtyři děti, z předchozího manželství syna Šimona, který studuje na Akademii
múzických umění hru na violoncello.
školky. Na jaře jsme pořádali ve školce druhý
ročník Jazz na zahradě, povedl se i koncert
Václava Noida Bárty za doprovodu Sáry
v kostele při stém výročí.
Na váš podnět vznikla i Muzikálová akademie, kroužek pro děti, kde několik lektorů učí tanec, zpěv a herectví. Na podzim
se věnovali právě muzikálu Děvčátko. Jste
zvědavý, co jsou děti schopné zvládnout?
Sledujete aspoň zpovzdálí jejich počínání?
Od doby, kdy jsme to koncipovali s mou ženou, Klárou Cihelkovou, Danou Trčkovou
a Radkou Smíškovou, jsem neměl mnoho
možností vidět, kam se to posunulo, ale jsem
na to hrozně zvědavý. A hlavně mám jen
samé dobré zprávy o vývoji akademie. Máme
i záštitu Divadla Studio DVA. Bereme to zatím jako nultý ročník, protože jsme dopředu
nevěděli, jaký o to bude zájem. Myslím, že to
je pro děti dobrá všestranná příprava a kdyby se nějaké z nich jednou chtělo muzikálu
věnovat, bude vědět, co tato práce obnáší a že
nestačí se na to třeba jenom hezky učesat.



Děkuji za rozhovor.
Zaznamenala LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ŠKOLA }

ROSTOUCÍ ŠKOLA SI ŽÁDÁ NUTNÁ OPATŘENÍ
V průběhu let 2013 – 2017 se naše škola rozroste téměř pětinásobně. Nejen změna
v počtu, ale i otevření druhého stupně s sebou přináší změny provozních podmínek,
více nových učitelů, ale také nových pravidel, nebo chcete-li procesů. Z mého pohledu
jsou nutností, na kterou si musíme zvyknout a kterou musíme rozvíjet ku prospěchu co
největšího spektra zájemců (učitelů, žáků, rodičů, obce, inspekčních orgánů, výchovy
a vzdělávání atd.).

Ne vždy se dá vyjít vstříc všem a ne vždy
se jedná o věci na první pohled příjemné –
omezení vstupu, úprava odchodů a příchodu
dětí do a ze školy, méně času na řešení více
problémů, úprava zázemí, nárůst finančních
prostředků na provoz.
Pokud máte jakékoli připomínky, názory či
nápady, je nejlépe se obrátit přímo na vedení
školy. Stojí nás to spoustu energie, ale naše
zkušenosti ze společných setkání jsou dobré.
Dveře do školy zůstávají i nadále „OTEVŘENÉ“.

KONTAKTY DO ŠKOLY:
skola@zshradistko.cz
ondrej.hynek@zshradistko.cz
tel.: 734 738 442
PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM

V průběhu školního roku, zejména pak
o prázdninách, nám velké množství rodičů
věnuje svůj volný čas. Při zajištění organizace, materiálu, montážních a stěhovacích
prací projevují pevnou a dobrou vůli.
Milá maminko, milý tatínku, mockrát děkujeme.
Za kolektiv O. HYNEK, ředitel školy

JEDEME NA „ADAPŤÁK“

18. 11., čas 8.45, sraz před školou a odchod na autobus do Prahy. A už je tady první
problém. Řidiči se zdá, je nás moc, ale pan ředitel ho přesvědčil a jelo se. Na Smíchově
jsme nasedli do vlaku, někteří poprvé, a už jsme uháněli směr Šumava. A to už všude
zavoněly řízečky a jiná překvapení pilných a starostlivých maminek. Na konci jízdy nás
pan ředitel překvapil písničkou, kterou pro nás složil. Poslední úsek cesty jsme opět jeli
autobusem, náhradní doprava, a pak už nás vítal hotel Grádl, cíl naší cesty.

Ubytování proběhlo hladce, pokoje se nám
líbily. První noc nám naši vedoucí připravili
bojovku. Chodit před půlnocí pouze podle
světelných kroužků není žádná velká legrace, ale zvládli jsme to též bez úhony všichni.
Odměnou nám byly kamínky, které jsme si
pak vyměňovali.
Počasí nám přálo, nepršelo jako u nás doma,
a tak jsme odjížděli plni dojmů a trochu
i smutní, že bychom si pobyt klidně o den
nebo dva prodloužili. No, a pak už zpáteční cesta domů. Na „adapťáku“ se nám moc
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líbilo. Poznali jsme se více, než když jsme
spolu ve třídě, a těšíme se na další společnou
akci.
Text vznikl za spolupráce žákyň šestého
ročníku B. Lampírové a K. Sušánkové
s pomocí paní učitelky Z. Válové

ADAPTAČNÍ KURZ
Adaptační kurzy se staly nedílnou součástí
zahájení školního roku pro nově vzniklé třídy na mnoha školách. I náš nově budovaný

ZVEME VÁS

na plánované akce školy:
úterý 12. ledna 2016
– DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. dubna 2016
– 1. ŠKOLNÍ PLES
Více info na www.zshradistko.cz.
Základní škola Hradištko,
okres Praha-západ
Školní 33, 252 09 Hradištko,
IČO: 71008233

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

10. a 11. února 2015
vždy ve 14.00 – 18.00 hodin
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.
ředitel školy

Bližší informace o schůzkách pro rodiče
a dni otevřených dveří na webu školy.
druhý stupeň začíná v šestých třídách adaptačním kurzem. Proč nestačí, když se žáci
seznámí první den ve škole?
Se změnou školy se mění i množství požadavků, které jsou na žáka kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv
spolužáků. Podstatou adaptačního kurzu je,
aby se noví spolužáci poznali jinak a více, než
jak jim nabízí školní třída a školní prostředí.
Žáci se naučí spolupracovat a lépe rozumět
jeden druhému, poznají své učitele jinak než
„za katedrou“. Na adaptačním kurzu se žáci
nejen seznámí, ale především se nastartují procesy, které jsou nezbytné pro zdravé
a pohodové fungování třídní skupiny. Kurz
přinese všem zúčastněným samé výhody – spolupráci, sdílení zážitků, vytváření
hlubších přátelských vztahů. Žáci mohou
na adaptačním kurzu rozvíjet sociální dovednosti, vybudují si otevřenou a bezpečnou
komunikaci (moc důležité), navážou vztahy
mezi spolužáky a učitelem.
Adaptační kurz je i nedílnou součástí minimálního preventivního programu školy.
Prevence rizikového chování skrze budování atmosféry spolupráce, tolerance a otevřené komunikace ve třídě je nejvíc efektivní.
Společné zážitky pak vše umocní a upevní.
Letošní i loňský školní rok jsem prošla adaptačním kurzem se šestým ročníkem. Za sebe
mohu napsat – pohoda, smích, plno zážitků, únava, jiný pohled na děti a prostě samé
plusy.
Text: DANA FRÖHLICHOVÁ

{ ŠKOLKA, KNIHOVNA }

NOVOTY – NENOVOTY

Po delší odmlce přinášíme čtenářům novinky z naší mateřské školy. Vlastně těch novinek moc
není. A to je dobře. Možná se divíte, co je na tom dobrého??? Představte si naši uspěchanou
dobu plnou vypětí a nervozity. Takové prostředí se nutně odrazí na našich dětech.

Na děti nemáme prostě dostatek času, trpělivosti a někdy schází i energie. Ale nebudu nikomu sahat do svědomí. Spíše jsem chtěla ocenit,
že po změnách, které školku provázely poslední

dva roky, máme našlápnuto na období klidu.
Nechci to zakřiknout a klepu proto třikrát na
dřevo. Zdá se, že nás šest učitelek by mohlo delší
dobu v této sestavě vydržet. Taky v kuchyni to

vypadá na stálou partu, i když se mají holky co
otáčet. Jediná stálost, která vás asi mrzí, je neměnný počet dětí, které mohou školku navštěvovat. Více než 73 dětí se k nám opravdu nevejde.
Na procházkách můžete potkat děti tříd Delfínků, Dráčků a Soviček. Ustálilo se i věkově
smíšené složení tříd, které dětem i učitelkám
vyhovuje. Třídy nám postupně „stárnou“,
nejstarší děti odchází do školy a na jejich
místo přichází nejmladší tří a čtyřletí. Tento
způsob práce je sice pro učitelku náročnější
v oblasti přípravy a promýšlení „jak na to“, ale
dětem po všech stránkách prospívá. Přitom
sourozenci často zůstávají spolu.
Čeho si zvlášť vážím, je dobrá spolupráce se
zřizovatelem mateřské školy (Obec Hradištko) a rodiči našich dětí. Ještě jednou proto
zaklepu na dřevo, aby nám to vydrželo.
Krásné svátky vánoční a pohodový příští rok
za zaměstnance mateřské školy přeje
MAGDA BÍLKOVÁ

NOVINKY PRO DOSPĚLÉ

CO NÁS ČEKÁ V KNIHOVNĚ

V předvánočním čase jsme se v knihovně sešli s dětmi na vánočním tvoření
a také dorazila tolik očekávaná nadílka knižních novinek. V lednu pozveme
děti na divadlo, dospělé na přednášku a všechny příznivce deskových her.
Sobota 9. ledna v 15 hodin
„ANIČČINO SRDÍČKO“
– divadelní představení pro děti,
Divadlo Kamarádi
VSTUPNÉ: děti 40 Kč, dospělí 50 Kč

Sobota 16. ledna 2016
v 18 hodin –
„ČEŠTÍ ZÁCHRANÁŘI
V NEPÁLU“
– beseda s Jiřím Ferenceiem

V. Vondruška – Husitská epopej III.
M. Klevisová – Ostrov šedých mnichů
M. Urban – Urbo Kune
M. Viewegh – Biomanžel
Z. Svěrák – Filmové příběhy
H. Pawlowská – Manuál zralé ženy
D. Lagercrantz – Dívka v pavoučí síti
J. Adler-Olsen – Nesmírný
L. Kepler – Stolker
K. Follett – Hranice věčnosti
J. Nesbö – Policie; Syn
H. Murakami – Muži, kteří nemají ženy
U. Eco – Nulté číslo
B. Minier – Kruh

NOVINKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V. Sutějev – Pohádky se zvířátky
K. a H. Smolíkovi – Viktorka a vesmírná
dobrodružství
O princeznách a vílách
J. Kinney – Deník malého poseroutky 9
P. Neomillnerová – Amélie a duchové
S. Crossan – Vzdor
S. Collins – Hunger Games
C. Clareová – Nástroje smrti
M. Yousafzai – Já jsem Malála
A. Weltmanová – Tohle není matika
J. Bullová – Panenky pro šikulky
M. Baňková – Maličkost
Vlajky světa

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:
Úterý 17 – 19 hodin
Čtvrtek 9 – 11 a 15 – 17 hodin
(každý poslední čtvrtek v měsíci
pro veřejnost zavřeno,
více informací sledujte
na našich webových stránkách

– http://knihovna.hradistko.cz.

{

13

}

{ SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
17. ŘÍJNA 2015
Nela Černá
Iva Mattauchová
Ella Petrášková
Viktoria Soldátová
Kristýna Hainallová
Zdeněk Gerža
Šimon Hájek
Martin Suchý
Lukáš Zahradník
Jakub Nožička
Nepřišla Andrea a Martin.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ – 28. LISTOPADU 2015
Marie Počarovská
Dagmar Holeštová
Jiří Špaček
Rudolf Zdeněk

85
Jiří Melichárek
Václav Škoda
80
Anežka Neužilová
Marie Ebrová

Zdeňka Kirschnerová
Alena Janická
75
Věra Procházková
Jiřina Zlochová
Pavel Pešek

70
Jaroslav Štěpánek
Naděžda Štěpánková
Ivana Hanousková
Jana Raichlová
Imrich Hlína
Miroslava Kučerová
Jana Borovcová
Zdeňka Ferenceiová
Eva Pšeničková
Josef Braný
Alena Hadrabová
Milena Nosková
Foto: HEDVIKA CZURDOVÁ JEŽKOVÁ

VZPOMÍNKA NA ZORU PAPÁČKOVOU
Další dobrá duše Pikovic nás musela opustit a je to ztráta opravdu bolestná. Lidé, kteří jsou bez
mrknutí oka schopní nezištně pomáhat všude, kde je potřeba, jsou vzácní. Paní Zora Papáčková
k takovým patřila. Byla náš místní patriot a od malička si ji pamatuji jako někoho, kdo pomáhal,
kdykoliv kdokoliv potřeboval. Utkvělo mi její vyprávění o předválečném životě v Pikovicích, např.
o letním pobývání J. B. Foerstra v jejich domě a o tom, jak ho jeho mladičká manželka vždy upozornila na svůj příjezd, když ještě rovnou z nádraží zazpívala dvoučárkované c, aby manžel věděl,
že má jít naproti. Také vyprávění o válečných strastech celé rodiny nebo o příbězích těch, kteří
Pikovicemi prošli, bylo pokaždé velmi poutavé.

V květnu 1989 stála paní Papáčková u zrodu
našeho zahrádkářského spolku, který zakládal její manžel, pan Josef Papáček. A do posledních možných chvil nám všem při organizaci tohoto spolku věnovala maximum
času i energie. Neváhala i spolupořádat zahrádkářské plesy, napěstovat předem výzdobu – tou zkrášlit celý sál, napéct slané pečivo
na každý stůl, zajistit vše potřebné a celou
akci zaštítit.
Ale vděčíme jí nejen za to. Jsou nás zástupy,
kteří jsme letěli v pondělí do knihovny pro
mimočítankovou četbu, a když nebyla právě v regálu knihovničky zřízené 23. 5. 1975
(!!!) přímo v domě u Papáčků, věděli jsme,
že naše paní knihovnice sedne zítra na vlak
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a pojede do Davle nebo do Jílového a knížku
nám určitě sežene. A ti starší, které už žádná
češtinářka nehonila, ti se těšili na tu pravidelnou chvilku sousedského povídání, na to,
s kterým čtenářem se u paní Papáčkové zase
potkají, probralo se vaření, zahrádka, nové
knížky, nové události, prostě přišli „pobejt“.
A bylo nám tam všem dobře. A divadla – kolik jen let nás paní Zora rozmazlovala tím,
že vstupenky do divadel roznášela každému
obětavě až domů! A kolik jen volebních dnů
proseděla ve volební místnosti? A ještě si našla pokaždé čas upéct čerstvý volební štrůdl,
aby nám ty nekonečné hodiny zpříjemnila.
Když jsem začala volební lístky roznášet já,
bombardovala jsem ji neustále telefonáty,

protože paní Papáčková měla přesně v hlavě
nejen všech 300 jmen a adres, ale i nemovitosti, na které majitelé své číslo popisné ani
neumístili.
To všechno zvládala zároveň s příkladnou
péčí o celou svou rodinu, zahradu, domácnost, přátele.
Nezbývá než poděkovat za vše a uchovat si ji
v srdci jako hladivou vzpomínku na opravdu
dobrého člověka.
Text: JANA CHADIMOVÁ

{ SOCIÁLNÍ SLUŽBY }

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je bezplatná sociální služba, kterou bude Centrum sociálních služeb Hvozdy nově od 4. ledna 2016 provozovat v základní škole Hradištko, a to každé pondělí od 13 do 17 hodin.

Poskytujeme pomoc a podporu všem dětem,
mladistvým a mladým lidem, včetně těch,
které se ocitly ve složité osobní situaci, nepříznivé sociální situaci, mají např. v rodině nějaký problém, se kterým si sami nevědí rady.
Dále pomáháme osobám ohrožených závislostí, osobám v krizi a rodinám s dětmi. Poskytujeme doprovod v obtížných životních
situacích, včetně případného zajištění potřebné odborné pomoci – krizové intervence
a odborné konzultace, informačního servisu,
doprovodnou činnost, zajištění návazných
služeb, pomoc při uplatnění práv jedince.
Nabízíme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti, nácvik a upevňování
schopností a dovedností – výtvarná činnost,
rukodělná činnost, obecná gramotnost, všeobecný rozhled apod., dále aktivity spojené
se vzděláním – doučování, psaní domácích
úkolů, pomoc s referáty apod.; preventivní
programy (promítání filmů, diskuze, přednášky, skupinové debaty) na téma sexualita,
šikana, drogy, záškoláctví, kriminalita apod.
Zajišťujeme odborné konzultace na téma komunikace ve školním kolektivu, skupině vrstevníků, umění vytvořit a obhájit svůj názor.
Vedeme klub Funny (každou středu od 14

do 16 hodin v MFC Štěchovice), kde se naučíte základy tábornictví, zálesáctví, ochrany a péče o přírodu. Seznámíte se s fantasy
žánrem v literatuře a filmu, kinematografií,
výrobou rekvizit. Společně navštívíme sportovní a zážitková centra.
Spolupracujeme se státní správou a samosprávou, základní školou, speciálním peda-

gogem a psychologem, výchovným poradcem. Provádíme testy bilanční diagnostiky,
struktury zájmu a třídního klimatu.
Služba NZDM je zcela bezplatná a dobrovolná, přičemž každý má právo zůstat v anonymitě.
Kontakt: Jakub Čanda, tel.: 731 417 229,
e-mail: canda@css-hvozdy.cz
více informací na www.css-hvozdy.cz.
Text: JAKUB ČANDA

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s. nabízí

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Potřebujete pomoc nebo informace:

při hledání zaměstnánívyřizování sociálních podpor a dávek, vyplňování
žádostí o důchod, příspěvků na bydlení apod, hledání pomoci v tíživé životní situaci

Nabízíme diskrétní, nestranné a nezávislé služby

 při řešení vaší složité životní situace.
 Poskytujeme poradenství v oblastech orientace
v sociálních systémech, ale také pomoc
při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
při zprostředkování kontaktu

s navazujícími službami
(např. právní poradenství),
 psychologické poradenství včetně provedení
testů bilanční diagnostiky atestů
profesní orientace pro děti

Všechny služby poskytujeme ZDARMA
každou sudou středu (od 13. 1. 2016): 14.00 – 16.00 Poradna na OÚ Hradištko
Komu poskytujeme naše služby:
 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožení
 společensky nežádoucími jevy
 osoby s jiným zdravotním postižením
 osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením
 osoby s tělesným postižením

 osoby se sluchovým postižením
 osoby se zdravotním postižením
 osoby se zrakovým postižením
 osoby v krizi
 rodiny s dítětem/dětmi
 senioři

PŘIJĎTE, MŮŽEME VÁM POMOCI!
{
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{ PAMĚTNÍCI VZPOMÍNAJÍ }

VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ

VLADIMÍRA MICHÁLKA
II. část

V další části vyprávění Vladimíra Michálka – syna zámeckého zahradníka se zaměříme
na válečné období a jeho vzpomínky na německé okupanty.

Začátkem okupace se život v obci minimalizoval, postupně se stěhoval statek a odcházeli
zbývající domorodci. Na tu dobu mám řadu
vzpomínek. Starší kamarádka Kamila M.
učila německé vojáky česky zdravit. Jednou
do obchodu pana Raka přišel německý voják,
využil znalostí získané od Kamily. Pomalu,
zřetelně a nahlas pozdravil: „Já jsem blbec!“
„To tedy jste!“ odpověděl mu pohotově jeden
zákazník. Voják byl šťastný, že mu Češi rozuměli a na pozdrav odpověděli. O této historce
si dlouho vyprávěli lidé po celém okolí.
Okupanti přetvářeli celou obec tak, aby co
nejdokonaleji sloužila válečným účelům. Prý
za úhradu vyvlastněné objekty velkostatku strahovských premonstrátů přebudovali
na kasárna, za dvorem na místě silážních jam
a stodoly postavili kuchyň a jídelnu. V zámku

nosil „vajgly“ (zbytky cigaret-špačky), které
najdu. Frekventanti ženijní školy o přestávkách mezi vyučováním chodili do zámecké
zahrady kouřit. Já měl do zámecké zahrady
volný přístup. Odhozené špačky jsem sbíral
a zabalené do novinového papíru jsem je
dával v blízkosti pracujících trestanců pod
kámen. Většina bachařů si toho nevšímala.
Trestanci si je chodili vyzvednout. Jednou to
zpozoroval obávaný bachař Vorel (nevím zda
se tak jmenoval, nebo to byla přezdívka). Přiskočil k trestanci, který balíček sebral, pažbou trestance srazil na zem a začal do něho
kopat. Na mne bachař řval: „Ještě jednou to,
parchante, uděláš, tak tě zastřelím jako psa.“
Bylo to otřesné. Později jsem se dozvěděl, že
v pracovním táboře byl také zavřený syn tety
mé manželky, který utekl z Reichu.

bezesných nocí. Brzy nato jsme se odstěhovali do Krňan a já se s Hansem již nesetkal.
Od té doby umím dobře německy nadávat.

Stěhování do Krňan
V létě 1943 byla většina obyvatel, která zůstala v Hradištku, přestěhovaná do vzdálenějších obcí zabraného území. Naše rodina
se přestěhovala do Krňan, asi 6 km od Hradištka. Tatínek měl od strahováků od roku
1940 pronajaté zámecké zahradnictví. Během okupace v něm musel společně s naším
bratrancem Karlem Šaňkem, který se u něho
vyučil, pracovat. Z Krňan dojížděli na kole
pracovat do zahradnictví v Hradištku, které vedl německý občan-esesák. S bývalým
hradištským nadstrážmistrem v.v. panem
Sedláčkem se domluvil na ilegální činnosti.
Pan Sedláček po odstěhování bydlel v Davli mimo zabrané území. Otec byl členem
včelařského spolku a okrašlovacího spolku
v Davli, ve kterých byl pan Sedláček funkcionářem. Otec za války shromažďoval informace o pobytu německých vojsk v zakázaném
území. Mnoho důležitých údajů získal v jídelně českých zaměstnanců, kde se za války
stravovali čeští dělníci a řemeslníci pracující
po celém okolí. Informace o přibližném počtu vojáků (např. jeden český dělník počítal
vojáky při vydávání mináže), o výzbroji vojsk
SS, o technickém vybavení vojsk a další zjištěné důležité údaje předával panu Sedláčkovi
na schůzích spolků, nebo zasílal v zašifrovaných dopisech o stavu včel a okrasné zeleně
po mém bratru Karlovi, který chodil do měšťanky do Štěchovic, později do Jílového.

Koncentrační tábor

Cvičení německých vojáků (Zdroj: VHA, fond SS-Pi. Sch.)
zřídili ženijní školu pro poddůstojníky. Výcvik v této škole trval zpočátku tři měsíce.
V průběhu války se doba výcviku zkracovala. K přestavbě a úpravám bylo zapotřebí
mnoho pracovních sil. Pracovní úřad nasadil
do Hradištka na práci několik desítek českých chlapců a děvčat z celého protektorátu.

Vajgly pro trestance
V Hradištku okupanti zřídili po pravé straně
silnice do Pikovic pracovně-výchovný tábor
pro české mládence, kteří se buď vyhýbali totálnímu nasazení na práci v Říši, nebo
z totálního nasazení uprchli. Hlídali je čeští četníci. Pracovali v obci na stavbě silnice
směrem na Pikovice. Řekli mi, abych jim
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Rvačka s Hansem Kleinem

V té době jsem si hrál především s Jirkou Sobotou (synem správce statku), občas s Jirkou
Stunou (synem nadlesního) a s dalšími dětmi
ze statku. Několikrát si přišli hrát mezi nás
i kluci německých důstojníků. Jednou Jirka
zapikoloval Hanse, syna velitele výcvikového
prostoru zbraní SS Oberführera (plukovníka) Emila Kleina. Hans ve vzteku začal Jirku
mlátit. Skočil jsem po Hansovi a poprali jsme
se. Při rvačce jsme se vymáchali v kaluži.
Když mě maminka viděla špinavého, lekla
se. S hrdostí jsem se pochlubil, jak jsem se
zastal Jirky, Hansovi natloukl a roztrhl košili.
Okamžitě jsem dostal zákaz chodit ven mezi
děti. Rodiče po této události prožili mnoho

Na podzim1943 vznikl z pracovně-výchovného tábora na okupovaném území největší
a nejsmutněji proslulý koncentrační tábor.
Ve dvou blocích se tísnilo na pět set vězňů
nejrůznějších národností (Francouzů, Němců, Rusů, Španělů, Belgičanů, Švýcarů aj.).
Tábor byl obehnán dvojitým drátěným plotem s několika řadami ostnatých drátů napájených po setmění elektrickým proudem.
Na strážných věžích v rozích plotu hlídkovali
ve dne v noci ozbrojení esesmani. Vězni byli
oblečeni v pruhovaných šatech s evidenčním
číslem a červeným trojúhelníkem s označením národností. Vykonávali nejtěžší práce za nepředstavitelně krutých podmínek,
o hladu, nuzně oblečeni, v mraze a sněhu,
anebo za slunečního žáru. Kluci vyprávěli,
jak Němci pronásledovali asi uprchlého vězně. Prý jim někdo z občanů ukázal na opuštěné stavení vedle křižovatky v Krňanech. Tam
ho Němci našli schovaného v komíně pece
na chleba. Na pastvu za svým bratrem Rudou
přišel Vašek Oktábec (vystěhovaný z Třebsína), který jezdil do Hradištka do práce. Vyprávěl nám, jak „viděl?“ v Hradištku před
myslivnou u lesa Němce střílet z kulometu
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do skupiny vězňů. Pak nám ukazoval, jak jednotlivé ležící vězně střelili z pistole do hlavy.

va, že v Praze vypuklo povstání proti německým okupantům a volání rozhlasu o pomoc
v několika jazycích. Rychle jsem to oznámil
rodičům. Bratr mne okamžitě v dešti poslal
hlídat ven, aby mohl vyfotografovat přijíždějící osvoboditele. Místo osvoboditelů jely
kolem nás od Hradištka a Sedlčan přerušovaně kolony německých okupantů směrem
na Jílové a Prahu. Tatínek, těžce postižený
revmatismem, ležel v posteli a pod polštářem měl nabitou pistoli. Ve sklepě jsme měli
připravené zásoby potravin a vody. Na konci obce směrem na Jílové se ozvaly výstřely.
Po Krňanech se roznesla zpráva, že u zdi stodoly posledního stavení Němci zastřelili dva
německé vojáky. Našli u nich civilní oblečení.

Další výstavba
Na konci Hradištka nad Šlemínem Němci
zřídili pro zábavu důstojníků a jejich rodinných příslušníků kasino, ve kterém se
za války zastřelil německý důstojník. Nad
Hradištkem byla vybudována krytá vodárenská nádrž. Vpravo vedle lesní cesty do Pikovic byly postaveny dobře oplocené a hlídané muniční sklady. Jednou se v noci ozval
od Hradištka silný výbuch. Pravděpodobně
partyzáni vyhodili muniční sklad do povětří. Tlaková vlna způsobila u nás v Krňanech
rozbití tabule skla okna, směřující směrem
k výbuchu. Úlomky skla zasypaly pod oknem spícího bratra Karla. Těsně po válce při
likvidaci munice tam nešťastnou náhodou
zahynul český pyrotechnik.

Cvičení vojáků
Po vyučování jsme chodili pást krávy a kozy.
Často jsme pozorovali cvičení vojáků. Jedna
skupina zaujala obranné postavení na kopci
vlevo od Krňan, druhá skupina se snažila nepozorovaně směrem od Hradištka kopec obklíčit a dobýt. Po cvičení jsme sbírali prázdné nábojnice, někdy i našli slepé patrony.
Na pastvě jsme si také vařili čaj z listí jahod,
šípků, někdy pili mléko přímo ze struků krav.
Také jsme pozorovali vzdušný souboj německé a anglické stíhačky. Za krátkou dobu nám
zmizely za obzor směrem na Sedlčany.

Záhadná činnost v Dušně
Otec také informoval o práci Němců a trestanců v údolí Dušno pod Závistí. Dělníkům
pracujícím v Hradištku bylo zakázáno jezdit
po silnici Závist – Hradištko. Museli jezdit
lesní cestou. Nad Závistí z kopce od lesa pozorovali neobvyklý ruch v údolí Dušno. Pohybovali se tam Němci, byly slyšet detonace,
na práci tam chodili vězni střeženi ozbrojenými strážemi. Několik desítek tam pracujících vězňů Němci v blízkosti hradištské
myslivny postříleli. Po válce otec o činnosti
Němců v údolí Dušno také informoval velitele posádky Svobodovy armády v Hradištku. Ten údajně poslal do údolí průzkumnou
hlídku, která nic zvláštního neobjevila. Dále
se otec o to nezajímal. V únoru 1946 přijela
americká vojenská skupina s několika vozidly
a z dobře zamaskované a zaminované štoly
odvezla ukryté bedny i s neznámým obsahem. Po válce toto místo proslulo jako úkryt
tzv. štěchovického archivu (správně by se měl
jmenovat „hradištský archiv“).

Čeští vězni z pracovně-výchovného tábora
(Zdroj: NA, f. Generální velitel neuniformované protektorátní policie)
moc jsme si vyhráli s bratranci Rybaříkovými. Po válce jsme se dozvěděli, že náš předčasný odjezd k babičce souvisel ze zprávou,
kterou dostal tatínek. V okolí Netvořic měli
být shozeni partyzáni. Pravděpodobně chybou pilota skupina partyzánů byla shozena
na jiném místě v Čechách. Partyzáni měli mít
kontakt na otce. Ten jim měl spolu s několika
známými , kteří mu slíbili spolupráci, zajistit
úkryt a stravování. Mezi spolupracovníky byl
např. pan Václav Tošnar z Hradištka, který
bydlel nedaleko Krňan na samotě Hubičkův
Luh u Teletína. Kromě těchto spolupracovníků a pana nadstrážmistra Sedláčka v.v.,
kterému otec dodával zprávy a od kterého
dostával instrukce, otec z vedení odbojové
skupiny za války nikoho neznal.

Pražské povstání
Začátkem května 1945 jsem poslouchal krystalku (přístroj k poslechu rozhlasu bez potřeby elektřiny). Vysílání rozhlasu přestalo.
Po krátké chvíli se ze sluchátek ozvala zprá-

Před příjezdem osvoboditelů v obci Krňany
již hlídkovali čeští ozbrojení revolucionáři.
Komická situace nastala, když po silnici Krňany šel odzbrojený německý voják. Starý
pan H. na něho mířil nabitou puškou a křičel:
„Stůj nebo střelím!“ a „Ruce vhůru!“ Voják
mu nerozuměl a pokračoval dál. Aby dokázal pan H., že to myslí doopravdy, závěrem
vyhodil z pušky ostrý náboj. Toto několikrát
opakoval. Němec se po krátké době bez odporu vzdal. Možná, že v tu dobu pan H. již
neměl v pušce žádný ostrý náboj.
Ruští osvoboditelé přijeli až o několik dnů
později. Projíždějící ruští vojáci na autech,
na tancích a později koňské potahy s vojáky byli nadšeně vítáni. Lidé jim házeli kytice šeříků a objímali se s nimi. Občané měli
obrovskou radost a vůči osvoboditelům cítili
nepředstíranou vděčnost. Bratr vše fotografoval. U nás se ubytoval ruský major. Rád se
promenádoval s krásnou ukořistěnou německou důstojnickou šavlí s orlicí. Rodiče
nechali několikrát vyspat v kuchyni i jeho řidiče, který celou válku spal jen v autě. Po odjezdu plukovníka do Hradištka bratr zjistil, že
se mu ztratil z kuchyně fotoaparát i s filmy. Šli
jsme s bratrem Karlem do Hradištka na Rajchardov za plukovníkem. Ten zavolal řidiče,
jestli to vzal, aby to vrátil. Ten prohlásil, že
o ničem neví.
Text: VLADIMÍR MICHÁLEK

Čekání na partyzány
Krátce před prázdninami po příchodu ze školy mi maminka oznámila, že okamžitě odjíždíme k babičce do Psář u Vlašimi na prázdniny, kam jsme jezdili velmi rádi. I když jsme
museli pomáhat strýčkovi na hospodářství,

Důstojnický dům, tzv. Führerheim, českými obyvateli nazývané kasino
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{ SPOLKY, Z PŘÍRODY }

PŘÍBĚHY S DOBRÝM KONCEM
V čase adventním je vhodná doba ohlédnout se a vzpomenout, co se nám za téměř uplynulý rok podařilo či nepodařilo. Na loukách a v lesích okolo Hradištka jsme zažili mnoho
příběhů, některé skončily smutně, mnohé však byly se šťastným koncem.

Musím se bohužel zmínit i o těch se smutným
koncem. Opět zahynulo spoustu zvěře pod
koly motoristů. Na nainstalovaný pachový
ohradník podél silnice na Benešov si už zvěř
stačila zvyknout a ztrácí obezřetnost, bohužel
také projíždějící řidiči jezdí, jako kdyby svá
auta právě ukradli... Čas soumraku a roze-

se k přírodě chová jako hulváti, kteří si myslí,
že jim patří svět a pravidla nemusí dodržovat žádná. I letos jsem zakopával několik srn
a srnčat, zahnaných domácích mazlíčkem,
který by to samozřejmě nikdy neudělal, někam do plotu, kde si buď strhli vaz nebo byli
krutě psem zadáveni. Potkávám se se spous-

dnění bývá nejnebezpečnější a srážkou s divočákem přebíhajícím přes cestu svůj příjezd
do cíle rozhodně neurychlíte. Jezděte s rozumem a obezřetně, to je ta nejlepší prevence,
jak ochránit plechy svých aut a ušetřit starosti
sobě i nám. Civilizační tlak na příměstskou
krajinu je značný a je smutné, že mnoho lidí

tou ohleduplných pejskařů, kteří mají své
mazlíčky pod kontrolou, potkávám bohužel
i mnoho takových, kteří psa na louce nebo
v lese vypustí a je jim jedno, co dělá. Hlavně
že se proběhne. Není to o psech, ale o lidech...
Zažili jsem ale i dobré konce, které nekončili
smrtí, ale záchranou. Musím poděkovat li-

dem ze společnosti Natural, díky včasnému
nahlášení začátku senoseče se před krutým
rozsekáním v žací liště podařilo zachránit
několik krásných srnčat, které jsme vyhnali
nebo opatrně přenesli z traviny do bezpečí.

Záchrana zvířecích mláďat
Zažili jsme i několik kuriozních záchraných
akcí, kde jsme spolupracovali se Sborem dobrovolných hasiči Hradištko. Záchrana srnce
zamotaného do pletiva. Záchrana divokých
kachniček z čepu hradištského rybníka, do
kterého je stáhl proud vody a nemohly se
dostat ven. Hasiči káčata, k hlasité radosti
vyděšené mámy kachny, vyprostili a zabezpečili přepad tak, aby se do něho kachňata už
nedostala. Zajímavá byla i záchrana srnčete
spadlého do nezabezpečené šachty vodovodního řadu na poli mezi filmovým archivem
a Rajchardovem. Nebylo snadné srnče, které
bylo ještě v plné kondici, ale zároveň silně
vyděšené, v podzemní komoře odchytit tak,
aby se nezranilo a zároveň aby neublížilo svému zachránci. Naši hasiči to zvládli perfektně. Štěstí že do šachty nespadl nějaký člověk
nebo dítě, bylo by velkou náhodou někoho
uvnitř najít. Za šera nebo za tmy je velmi
snadné díru do země o rozměru asi 80x80
cm, nezabezpečenou žádnou skruží ani poklopem, přehlédnout.
Rád bych vám za Myslivecký spolek Medník
popřál klidné prožití vánočních svátků. V novém roce co nejméně rozrytých anglických trávníčků , žádnou kolizi na vašich cestách a pevné zdraví vám i vašim čtyřnohým mazlíčkům.
Text a foto: RUDOLF ZDĚNEK

ZVÍŘECÍ IMIGRANTI
Vosí pavouk
Letošní vedra spálila trávu i poupata zahradních kopretin – zůstala z nich jen černá
klubíčka. A jak jsem je tak litovala, zahlédla
jsem mezi jejich listy osamělou svítivě žlutou kuličku – a to bylo překvapení. Poprvé
jsem na vlastní oči viděla samičku křižáka
pruhovaného. Tento pavouk je větší než náš
domácí křižák obecný, samička měří až 2 cm
a se svým černožlutě pruhovaným zadečkem vypadá jako vosa: však také v angličtině
se tomuto druhu říká „vasp spider“. Nemá
však tak málo invence jako ty vosy – tělo samičky střídají žluté, bílé a černé pruhy, třetí černý pruh je klikatý a má tvar širokého
písmene W. I nohy jsou pruhované a stejně
jako ostatní křižáci je skládá na síti do tvaru ondřejského kříže – X – podle něj dostal
celý tento pavoučí rod svůj název. Sameček
je maličký a i barevně nevýrazný, po vzoru
kudlanek ho samička po spáření zpravidla
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sežere. Na podzim upřede kokon ve tvaru
makovičky a do něho naklade asi 300 vajíček.
Ještě než přijdou mrazy, vylíhnou se z nich
malí pavoučci a v kokonu, který má dokonalé izolační vlastnosti, přečkají zimu. Na jaře
z něj vylezou a s pomocí dlouhého vlákna se
nechají unášet větrem.
Nápadné zbarvení pavouka varuje predátory před jeho jedovatostí. Pro člověka však
nebezpečný není, jeho kusadla jsou velmi
krátká a nedokáží kůži ani prokousnout.
Svůj jed používá k lovu většího hmyzu, hlavně kobylek. K tomu si staví nízko nad zemí
šikmé sítě, na nich je charakteristický nápadný pruh hustého přediva, takzvané stabilimentum. O jeho účelu panuje také několik
hypotéz, původně název předpokládal stabilizační funkci. Podle pozdějších výzkumů se
soudí, že jsou tyto pásy důmyslnou metodou
ochrany pavučiny. Jsou totiž dobře viditelné
pro větší tvory, kteří se jim vyhnou a pavučinu nepoškodí.

Na našem území byl objeven tento druh křižáka poprvé v roce 1991, do té doby byl známý jen z teplých oblastí kolem Středozemního moře a ze střední Asie, předpokládala
se proto souvislost jeho šíření s globálním
oteplováním. U nás se vyskytl nejprve v Mi-

{ Z PŘÍRODY, SPORT }

NAŠI ZLATÍ PIKOVIČTÍ HOŠI!

Pikovický fotbal se v podzimní části 4. třídy skupiny A vyšvihl na první příčku! Je to historický úspěch našich fotbalistů, kteří museli prokázat jistou dávku svého fotbalového
umění, aby potěšili nás, diváky a svůj realizační tým.

V letošním roce bylo (spíše esteticky) vylepšeno i zázemí pro fotbalisty, přibyla světelná

tabule, aby měl každý divák průběžné informace a prostor k sezení u kabin. Letos se
nám vyhnuly přírodní
katastrofy typu „velká
voda“, ale nedostatek vláhy a celkově
velmi suché léto nás
potrápily možná více.
Pečlivě opečovávaná
travnatá plocha hřiště
byla vystavena velké zkoušce. Ale naše
Sázava Aréna přežila
a my se jen těšíme

a doufáme, že v jarní části soutěže naši fotbalisté budou pokračovat ve slibně rozjeté
sezóně.

Hoši, děkujem!
Text a foto:
KATEŘINA CIENCIALOVÁ

NADĚJNÁ JUDISTKA Z HRADIŠTKA

Doubravka Bílá se věnuje judu už od první třídy. Tři roky závodila za přípravku a mladší
žáky LTC Judo Zbraslav, poté ze zdravotních důvodů na dva roky přestala. Na tatami se
vrátila už jako závodnice Judo Davle, kde získala své zatím největší úspěchy.

V loňském roce vybojovala titul mistryně
Středočeského kraje v kategorii starších žákyň, který se jí letos podařilo obhájit. Dále
získala 11 bodů do rank listu závodníků
z celé ČR, čímž se stala nejúspěšnější oddílovou starší žákyní a také se účastnila Mistrovství ČR ve své kategorii, kde po těžkém
losu nepostoupila do bojů o cenné kovy.
V létě absolvovala dva tréninkové kempy, jeden pořádaný klubem Judo Ústí nad Labem
a první ročník Judo Heroes Camp (JHC).
Na JHC 2015 měla možnost trénovat pod
vedením reprezentantů Michala Horáka,

Alexandra Jurečky (později tragicky zesnulého) a trenéra juniorské reprezentace Davida
Dubského. Dokonce si děti přes Skype popovídaly i s největší osobností českého juda
Lukášem Krpálkem. Vedle velkých měst,
jako je Praha, Brno, Ústí nad Labem a Plzeň,
odkud přijeli účastníci JHC, se tak vyskytlo
i naše Hradištko, jako jediná obec z celé republiky. Děkujeme Doubravce za to, že nás
takto skvěle reprezentuje, a přejeme jí další
sportovní úspěchy.

lovicích u Nymburka, a když sovětští vojáci
opustili vojenské újezdy, zjistila se nejvyšší
koncentrace těchto pavouků právě v těchto
místech. Nabízí se tedy hypotéza, že k nám
možná nepřišli od Středozemního moře, ale
spolu s vojáky ze střední Asie. Postupně se
u nás rozšířili na celém území, zejména v teplé oblasti jižní Moravy, letošní horké léto jim
zřejmě vyhovovalo.

odstínech červené a oranžové mají více teček
(až 19), nebo (ta v chladnu narozená) jsou
černá se dvěma či čtyřmi červenými tečkami, jiná zase (narozená při vyšších teplotách)
mohou být světlá a až zcela bez teček. Zatím
se ale slunéčku východnímu nebo také asijskému (Harmonia axyridis) nikdy nepodařilo vytvořit rovných sedm teček. Samičky mají
bílý horní pysk, samečci černý.
Asijské berušky ohrožují populaci domácích slunéček sedmitečných (Coccinella
septempunctata, anglicky „ladybird“). Oba
druhy používají stejnou obranu: v nebezpečí se staví mrtvými (tzv. katalepsie). Je-li
s nimi manipulováno, vylučují oranžovou
šťávu, pro řadu predátorů (zejména ptáků)
nechutnou a toxickou. Kousnout nás nemohou, ale toto potřísnění může vzbudit
alergickou reakci, pálit a budit tak dojem
kousnutí. Alergie se může projevit pálením,
potížemi s očima nebo dýcháním, podobnými astmatu.
Exotická slunéčka pocházejí původně z jihovýchodní Asie, do zemí Beneluxu byla začátkem 21. století nasazena proti škůdcům

Tak pokud v zimě při prostříhávání keřů najdete šedou makovičku velikosti třešně, pak
zřejmě máte na zahrádce pavoučí školku...

Na svátek Elišky přilétly berušky
S podzimem přišel i další přistěhovalec z východu – asijské berušky, které si začátkem
října vybíraly vhodná místa pro zimování.
Nalétávaly v hejnech na jižní fasády zvláště vyšších domů ve snaze zde přezimovat.
Ve své původní domovině hromadně zimují
ve štěrbinách na vrcholcích skal a vysokých
stromů.
Na rozdíl od našich slunéček sedmitečných
mají mnoho barevných variant: na různých

Text a foto: PAVEL BÍLÝ
ve sklenících. Ze skleníků však brzy ulétla
a žijí v Evropě volně v přírodě. Vítají je zahrádkáři a sadaři, protože velmi efektivně
požírají škůdce na vyšších ovocných stromech a keřích, do kterých se našim slunéčkům nechce. Jsou velmi plodná a množí se
dlouho do podzimu, a bohužel nežerou jen
mšice, ale i vajíčka evropských slunéček, motýlů a užitečných krásnooček. Když jim dojde
tato potrava, spokojí se se sladkým ovocem
a množí se třeba ve vinohradech na bobulích vinné révy – vinařům mohou i jen 2 – 3
brouci sklizení spolu s hrozny znehodnotit
celý sud vína.
Zatímco naše sedmitečky v září zalezou
a probudí je až jarní slunce, asijské harmonie
se příležitostně v teplejších dnech snaží procpat až do bytu i v zimě – šetrné odstranění
z bytu je však i v jejich zájmu, protože venku
mají větší šanci na přežití. Po nějaké době
zalezou do skulin a zazimují, ale v pokojové
teplotě by spotřebovaly zásoby už kolem Vánoc a zahynuly.
Text a foto: EDITA FIKEROVÁ
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{ NAPSALI JSTE NÁM, INZERCE }

Dobrý den,
chtěl bych něco podotknout k vašim dotazům v minulém čísle.
Po vystěhování jsme bydleli u babičky a dědečka ve Štěchovicích
v domečku na Pankrací vysoko ve stráni naproti mostu. K výbuchu
v muničním skladu došlo večer. Pamatuji si, že silná tlaková vlna
přeletěla Hradištko, rozrazila nám všechna okna dovnitř a zhasila
petrolejku. Rázem jsme byli bez světla, protože elektřinu jsme neměli.
Co se týká živností v Hradištku – pan Rak měl koloniál a papírnictví,
jako děti jsme si u něj kupovali sešity a tužky, pan Petr měl také zahradnictví a po válce tu působil jako autodopravce pan Hrachovec.
Vzpomínky pana Michálka se nám velmi líbily, těšíme se na pokračování. S pozdravem
ANTONÍN ŠIROKÝ
Vážená redakce,
mám na Vás prosbu stran obecního rozhlasu – nešlo by to hlásání
nějak omezit? Ježily se mi chlupy, už když se ty ampliony montovaly,
ale bylo mi na obci řečeno, že je to zařízení IZS pro případ živelných katastrof atd. Nyní se ukázalo, že mé obavy byly oprávněné.
Z toho pekelného zařízení téměř každý den dostáváme nějakou převratnou zprávu, bez které bychom upřímně řečeno dokázali žít. Informační hodnota víceméně nula. Mám pocit, že v době sms, e-mailu,
skype, facebooku, webu obce atd. je středověké zařízení typu obecní
rozhlas zbytečné – kromě toho, že to lidi, jako jsem já, obtěžuje, je i efektivita, tedy přenos zprávy, nízký. Kdo to opravdu zaslechne? Opravdu
je takový problém získat e-maily / telefonní čísla / skype od lidí v obci
a v případě potřeby poslat zprávu elektronicky? To se pak týká i tisku Zpravodaje, PDF forma by jistě byla levnější a ekologičtější.
Druhá věc je spadlý mostek v rokli pod Třebsínem na červené posázavské stezce. Je to ostuda, je to tam spadlé už přes 20 let a osobně
nechápu, že to nikoho netrápí.
S díky a pozdravem Petr Voříšek (redakčně zkráceno)

Prodej
nemovitostí

v Hradištku, štěcHovicícH a okolí

SpoleHlivě, rycHle
a za maximální cenu

www.reality-spolehlive.cz
Na webových stránkách
najdete:
• doporučení mých klientů
• poptávky – co zájemci hledají
• aktuální nabídky
Pro zveřejnění Vaší poptávky
(zdarma) mne kontaktujte.

2.000–10.000 pro Vás

Klára Schröffelová
zprostředkovatelka
prodeje nemovitostí pro
Hradištko, Štěchovice
a okolí.
Chovatelů 159
Hradištko
tel: 739 500 577
info@reality-spolehlive.cz
www.reality-spolehlive.cz

Někteří mí známí a klienti již zažili ten příjemný pocit, kdy ode
mne dostali několik tisíc korun
pouze za to, že mé služby doporučili svému známému. Po prodeji nemovitosti. Můžete i Vy.

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI
V sobotu 9. ledna od 15 hodin
v Obecní knihovně Hradištko, Chovatelů 500.

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)

Něžný, poetický příběh o vzniku a síle opravdového přátelství a o tom, že zázraky se nedějí
jenom v pohádkách. Kamarádi, přijďte s námi objevovat kouzla přírody a opravdová přátelství, zazpívejte si s námi, zahrajte si na jednoduché hudební nástroje, pobavte se s naším
příběhem a nechte se lidsky zahřát u srdíčka. Po představení na vás čeká překvapení ve
formě vašich vyplněných snů. Představení je interaktivní a zábavné s lidským rozměrem.
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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
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www.4u-therm.cz
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- 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
Tepelná čerpadla
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gsm: +420 603 411 742
e-mail: info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ

