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V aule základní školy se třetí dubnovou sobotu sešli rodiče
s nově narozenými občánky Hradištka. Dorazili čtyři chlapečci
a stejný počet holčiček. Jejich jména najdete na str. 19.

V sobotu 16. dubna byla na radnici v Dijonu pokřtěna kniha
„Dans les pas d´Eugène“ o Eugènu Naizotovi, který zemřel
v koncentračním táboře na Hradištku. Více na str. 18.

V netradičním termínu 7. května si místní občané, zástupci Hradištka, ambasád, okolních obcí i členové spolků hasičů, vltavanů a myslivců připomněli výročí konce druhé světové války.

V neděli 15. května se Hradištkem prohnalo 243 týmů, které absolvovaly štafetový běh Vltava Run. Trasu vedoucí podél Vltavy
v délce 360 km zaběhl vítězný tým v čase 22 h 57 minut.

V neděli 29. května se na hřišti konal v rámci celostátního programu České unie sportu „Sportuj s námi“ Dětský den, na který
dorazilo kolem 220 soutěžících. Více na str. 21.

V úterý 7. června proběhla úspěšná kolaudace nového pavilonu
základní školy. Škola bude slavnostně otevřena 30. srpna, těsně
před tím, než bude zahájen nový školní rok.

Na Sekance proběhl 11. června křest knihy o zaniklém středověkém městě. Návštěvníci si vyslechli několik odborných přednášek a prohlédli si zbytky kláštera na Ostrově. Více na str. 18.

V sobotu 18. června se centrum obce zaplnilo návštěvníky, kteří
si přišli užít nejen pouťové atrakce, ale i odpolední blok vystoupení místních dětí a večerní zábavu pod širým nebem.

{ EDITORIAL }

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

léto je dobou cestování, výletů
a posílání prázdninových
pozdravů. Přesně v tomto
duchu se nese nové číslo
Zpravodaje. Po první
světové válce se náš kraj
stal vyhledávaným místem
výletníků z Prahy, kteří odsud
posílali své pozdravy. Proto
se zde dařilo fotografické
živnosti a vydávání pohlednic.
Dnes jsou vyhledávanými
úlovky sběratelů. V našem
tématu jsme se zaměřili
na autory meziválečných
fotografií. Vedle známých
jmen si představíme také
Jiřího Šubra, častého letního
hosta, který trávil svou
dovolenou ve Štěchovicích
a na svých snímcích vtipně
a originálně zachycoval
především své přátele a jejich
tehdejší radovánky.
Rozhovor s fotografem
a cestovatelem Michalem
Kupsou podtrhuje letní ladění
Zpravodaje. Spolu s ním
se podíváme do míst, kam
se běžný občan na dovolenou
asi nevydá.
Na své si přijdou i milovníci
historie. V dalším příspěvku
Vladimíra Michálka si
přečteme o fungování
hradištského velkostatku.
Do redakce také dorazil dopis
od Ladislava Peška, který
letos slaví 90. narozeniny.
Jeho dopis končil slovy:
„Nepovažujte prosím toto
vzpomínání za příspěvek
do Zpravodaje, nýbrž
za doplnění vašich znalostí
o Hradištku. Píši vám to
proto, že jsem bohužel jediný,
kdo vám to může říci.“
Za podobné dopisy jsme velmi
vděčni, dokonce si myslíme,
že jsou tím nejcennějším,
co ve Zpravodaji
můžeme otisknout.
Hezké léto a příjemné čtení
přeje
LUCIE HAŠKOVÁ

• Proběhla úspěšná kolaudace nového pavilonu ZŠ
Hradištko. Po demontáži buněk proběhne úprava
zahrady. Také se počítá s novým bezbariérovým
přístupem z ulice Školní.
• Slavnostní otevření nového pavilonu proběhne 30.
srpna 2016, novou stavbu si v tento den bude moci
prohlédnout i veřejnost. Jste srdečně vítáni!
• V ulici Oblouková bude vyměněna část starého
vodovodního řadu a poté bude položen nový asfalt.
• Stavba depozitáře Národního filmového archivu
je před dokončením, na náklady zhotovitele bude
opravena příjezdová cesta.
• Byla dokončena digitalizace katastrálního území
Hradištko pod Medníkem, od 25. května 2016 je
v platnosti obnovený katastrální operát k. ú. Hradištko pod Medníkem obce Hradištko.
• Pošta se bude stěhovat do nových prostor do části
prodejny bývalých potravin, kde se dnes nachází

•
•
•
•
•
•
•

sklad historického nábytku. Poštovní služby budou zachovány ve formě Pošta Partner.
Obec plánuje označení služebních vozidel.
Obec získala dotaci ve výši 80 000 Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje na dovybavení
knihovny.
Z důvodu získání více pitné vody z vlastních zdrojů a také stálého zajištění kvalitní pitné vody proběhne vyčištění studen v prameništi na Brunšově.
Na stavbu hřbitova bylo požádáno o územní rozhodnutí. Následně bude obec žádat o stavební
povolení.
Byla dokončena oprava schodů na Brunšově.
Na Sekance byla umístěna informační tabule o zaniklém středověkém městečku.
Proběhla změna projektu chodníku z důvodu
dodržení stavebního zákona, bude podána nová
žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

Do redakce nám před časem dorazila fotografie, jejíž majitel se
domnívá, že byla pořízena v Pikovicích, ale nic bližšího o ní neví.
Zdá se, že byla pořízena z domu čp. 46, po levé straně je Komín,
po pravé straně vily na Dolním Průhonu. Budeme rádi za každou
zpřesňující informaci.
Napište nám na

Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500,
na e-mail redakce@hradistko.cz
nebo volejte na tel. 731 658 505.

Děkujeme za pozitivní reakce na minulé „školní“ téma Zpravodaje, které u všech bývalých žáků vyvolalo řadu dalších vzpomínek. Budeme i nadále rádi za podněty týkající se školy pro
chystanou školní ročenku a výstavu, která se uskuteční na přelomu srpna a září.
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ZASTUPITELSTVO JEDNALO
30. BŘEZNA 2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

• Rozpočtovou změnu č. 01/2016, kterou
se navyšují rozpočtové příjmy o částku
4 504 tisíc Kč na celkových 46 378 tisíc Kč
a rozpočtové výdaje se navyšují o částku
5 554 tisíc Kč na celkových 52 892 tisíc Kč.
• Záměr prodeje pozemku parc. č. 384/24,
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 52 m2
ve vlastnictví obce. Pozemek se nachází
v části obce Hradištko, ulice Slepá, je oplocen a užíván jako součást zahrady objektu čp. 304 a je prodáván z důvodu scelení
pozemků a uvedení do souladu právního
a skutečného stavu. Stanovená cena je ve
výši 700 Kč/m2, celková cena 36 400 Kč.
• Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 2287
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2,
na pozemku stojí stavba č.e. 1508, občanská
vybavenost, zapsaná na LV č. 1996, která není součástí pozemku, pozemků parc. č. 677/1,
trvalý travní porost, ZPF o výměře 357 m2,
parc. č. 677/2, ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 1 372 m2,
parc. č. 677/6, ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 435 m2. Pozemky se nachází v části obce Pikovice,
v ulici Ke Stezce a jsou prodávány jako celek
za minimální celkovou cenu 1 500 000 Kč.
• Záměr prodeje následujících pozemků:
parc. č. 168/9 o výměře 100 m2, parc. č.
168/10 o výměře 61 m2, parc. č. 168/11
o výměře 49 m2, parc. č. 168/12 o výměře
53 m2, parc. č. 168/13 o výměře 31 m2 a parc.
č. 168/14 o výměře 68 m2. Všechny pozemky
byly na základě GP č. 2730-39/2015 odděleny z pozemku parc. č.168/9, lesní pozemek
ve vlastnictví obce. Pozemky se nacházejí
v části obce Hradištko, v lokalitě U Lídy.
Stanovená cena je 400 Kč/m2.
• Prodej pozemků – podpis smlouvy, pozemku parc. č. 871/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 a pozemku parc. č. 871/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 23 m2, vzniklých rozdělením, na základě GP č. 2744-11/2014,
pozemku parc. č. 871/2 a prodej pozemků parc. č. 835/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2 a parc.
č. 835/13, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2, vzniklých rozdělením, na základě GP č. 2744-11/2014, pozemku parc. č. 835/3. Pozemky se nacházejí
v části obce Pikovice, v lokalitě pod Medníkem a jsou prodávány z důvodu uvedení
do souladu právního a skuteč. stavu. Stanovená cena 300 Kč/m2, celková cena činí
48 600 Kč.
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• Prodej pozemků – podpis smlouvy, pozemku parc. st. 2222/2, pozemek pod
stavbou č.e. 124 o výměře 8 m2, pozemku
parc. č. 871/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2 odděleného
z pozemku parc. č. 871/2 na základě GP
č.2744-11/2014 a pozemku par.č. 835/12,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 odděleného z pozemku parc.
č. 835/3, ostatní plocha, ostatní komunikace na základě GP 2744-11/2014. Pozemky
se nachází v části obce Pikovice, v lokalitě
Pod Medníkem a jsou prodávány z důvodu
uvedení do souladu právního a skutečného
stavu. Stanovená cena je 300 Kč/m2, celková
cena činí 62 100 Kč.

• Záměr prodeje podílu 1/7 pozemku parc.
č. st. 2727, zastavěná plocha a nádvoří o výměru 34 m2, na němž je umístěna stavba
rodinného domu čp. 65, která není součástí
pozemku. Pozemek se nachází v části obce
Hradištko, ulice Benešovská a je prodáván z důvodu uvedení do souladu právního a skutečného stavu. Celková cena činí
3 400 Kč.
• Výkup pozemků – podpis smlouvy, pozemků parc. č. 384/9, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 979 m2 a parc. č. 384/13,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 415 m2. Pozemky jsou v pasportu vedeny jako účelové komunikace. Nacházejí
se v části obce Hradištko, část ulice Slepá
a ulice Svažitá. Dohodnutá kupní cena je
ve výši 195 000 Kč.
• Výkup pozemku – uzavření smlouvy kupní
na pozemek parc. č. 704/2, ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o výměře 723
m2. Pozemek se nachází v části obce Pikovice v lokalitě Stará cesta, je ve vlastnictví soukromé osoby a je součástí veřejně přístupné
komunikace. Stanovená cena je 50 Kč/m2,
celková cena činí 36 150 Kč.
• Výkup pozemku – podpis smlouvy, pozemků parc. č. 707/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 996 m2 a pozemku parc.
č. 707/17, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2, oddělených z pozemku parc. č. 707/6 KN (707/1 PK), ostatní
plocha, ostatní komunikace na základě GP
č. 2744-11/2014. Pozemek parc. č. 707/1 PK
se nachází v části obce Pikovice, v lokalitě
Pod Medníkem. Uvedené pozemky jsou
užívány jako veřejná komunikace a jsou
vykupovány z důvodu uvedení do souladu právního a skutečného stavu. Stanovená cena je 50 Kč/m2, celková cena činí
52 300 Kč.

• Záměr uzavření směnné smlouvy s doplatkem, pozemku parc. č. 871/7, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 97
m2 vzniklého rozdělením, na základě GP
č. 2744-11/2014, pozemku parc. č. 871/2.
Cena pozemku činí 29 100 Kč, pozemku
parc. č. 835/14, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2 vzniklého rozdělením, na základě GP č. 2744-11/2014,
pozemku parc. č. 835/3, cena pozemku činí 14 100 Kč, pozemku parc. č. 707/18, zahrada o výměře 98 m2, vzniklého rozdělením,
na základě GP č. 2744-11/2014, pozemku
parc. č. 707/2, cena pozemku činí 4 900 Kč.
Pozemky se nacházejí v části obce Pikovice, v lokalitě Pod Medníkem a jsou směňovány z důvodu uvedení do souladu právního a skutečného stavu. Převod do
majetku obce činí 4 900 Kč, převod
z majetku obce činí 43 200 Kč, doplatek
ve prospěch obce činí 38 300 Kč.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016566/01
mezi obcí Hradištko a společností ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemku 515/2 zahrada.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1 210 Kč.
• Záměr prodeje části pozemku parc. č.
108/32, neplodná půda, ostatní plocha o výměře 110 m2. Pozemek se nachází v části
obce Brunšov a je prodáván z důvodu uvedení do souladu právního a konečného stavu. Stanovená cena je 400 Kč/m2, celková
cena činí 44 000 Kč.
• Schvaluje zadání a provedení výběrového řízení na dovybavení nového pavilonu
Základní školy Hradištko v souladu s vnitřní Směrnicí obce Hradištko pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu ze dne
1. ledna 2014. K provedení výběrového
řízení schvaluje výběrovou komisi ve složení: Tomáš Hoznourek, Mgr. Ondřej Hynek, Tomáš Pipota, Miloš Neužil a Ing. Petr
Vlk.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací/stavby pod názvem
„Obec Hradištko – Stavba budovy ZŠ Hradištko – Nový pavilon, II. stupeň“ uzavřená mezi obcí Hradištko jako objednatelem
a společností KONSIT a.s. jako zhotovitelem.
• Výsledek provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na službu „Polohopisné a výškopisné zaměření lokality pro projekt kanalizace v obci
Hradištko“ a pověření starosty obce k podpisu smlouvy o dílo.

{ Z JEDNÁNÍ ZO }
• Zadávací dokumentaci – textovou část k vyhlášení výběrového řízení k podání nabídky a doložení kvalifikačních předpokladů
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Nové vodovodní řady PK1, PK2,
PK3 a vodovodní přípojky“ v obci Hradištko, ulice Velká Podkova a Nad Šlemínem.
• Název ulice „Stará cesta“ v části obce Pikovice.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:

• Protokol o výsledku provedené kontroly
Kontrolního výboru zastupitelstva obce
k plnění usnesení zastupitelstva obce a vyřizování stížností a podnětů občanů v roce
2015.

• Zprávu o výsledku provedeného přezkoumání hospodaření obce Hradištko za rok
2015.

• Oznámení obci Hradištko o dokončení
obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

• Informaci starosty obce pana Antonína
Merty o kontrole zápisu a plnění usnesení
č. 01/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. ledna 2016.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO
30. KVĚTNA 2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 02/2016, kterou
se navyšují rozpočtové příjmy o částku
281 000 Kč na celkových 46 659 tisíc Kč
a rozpočtové výdaje se navyšují o částku
150 000 Kč na celkových 53 042 tisíc Kč.
• Závěrečný účet obce Hradištko, kdy
celkové konsolidované příjmy činily
58 035,8 tisíc Kč, celkové konsolidované výdaje činily 53 039,6 tisíc Kč, to vše
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) a výsledek hospodaření
obce Hradištko za rok 2015 bez výhrad.
• Účetní závěrku hospodaření obce Hradištko za rok 2015 dle účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
• Účetní závěrku hospodaření zřízené
příspěvkové organizace Základní škola
Hradištko za rok 2015 dle účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.
12. 2015. Hospodářský výsledek ve výši
99,67 Kč schvaluje do rezervního fondu.
• Účetní závěrku hospodaření zřízené
příspěvkové organizace Mateřská škola
Hradištko za rok 2015 dle účetních výkazů sestavených k rozvahovému dni 31.
12. 2015. Hospodářský výsledek ve výši
364,95 Kč schvaluje do rezervního fondu.
• Prodej a podpis smlouvy pozemku
parc.č. 168/10 o výměře 61 m2 – podpis
smlouvy, na základě GP č. 2730-39/2015
odděleného z pozemku parc.č. 168/9 lesní pozemek, v obci Hradištko. Pozemek
se nachází v místní části obce Hradištko,
lokalita U Lídy, je dotčen padesátimetrovým ochranným pásmem lesa – neumožňuje umístění žádné stavby. Stanovená cena je 400 Kč/m2, celková cena činí
24 400.
• Prodej a podpis smlouvy pozemku
parc.č. 168/12 o výměře 53 m2 – podpis
smlouvy, na základě GP č. 2730-39/2015

odděleného z pozemku 168/9 lesní pozemek, v obci Hradištko. Pozemek se nachází v místní části obce Hradištko, lokalita U Lídy, je dotčen padesátimetrovým
ochranným pásmem lesa – neumožňuje
umístění žádné stavby. Stanovená cena je
400 Kč/m2, celková cena činí 21 200 Kč.
• Prodej – podpis smlouvy pozemku
parc. č. 384/24, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 52 m2 v obci Hradištko.
Pozemek se nachází v místní části obce
Hradištko, ul. Slepá, je oplocen a užíván
jako součást zahrady objektu čp. 304 a je
prodáván z důvodu scelení pozemku
a uvedení do souladu právního a skutečného stavu. Stanovená cena je 700 Kč/m2,
celková cena činí 36 400 Kč.
• Výkup a uzavření smlouvy kupní na pozemek parc.č. 132/28, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 39 m2.
Pozemek se nachází v místní části obce
Rajchardov, je ve vlastnictví soukromé
osoby a je součástí veřejně přístupné komunikace. Stanovená cena je ve výši 50
Kč/m2, celková cena činí 1 950 Kč.
• Výkup a uzavření smlouvy kupní na pozemky parc.č. 564/24, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 170 m2,
parc.č. 575/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 121 m2, parc.č. 636/5
ostatní plocha, neplodná půda o výměře
46 m2, parc.č. 637/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 104 m2. Pozemky
se nachází v místní části obce Pikovice
ve vlastnictví soukromé osoby a jsou
součástí veřejně přístupné komunikace.
Stanovená cena je ve výši 50 Kč, celková
cena činí částku 22 050 Kč.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti č. IV-12-6006385
mezi obcí Hradištko a společností ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemcích parc.č. 833
a 881/8, ostatní plocha, ostatní komunikace. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši
3 896 Kč.

• Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6019618 mezi obcí Hradištko
a ČEZ Distribuce a.s. na pozemku parc.
č. 719/96 trvalý travní porost. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
náhradu ve výši 1 000 Kč.
• Jednorázovou náhradu obci Hradištko, jako vlastníka dotčeného pozemku,
za zřízení věcného břemene-služebnosti-zřízení, umístění a provozování distribuční soustavy ve výši 60 Kč/bm+DPH.
Minimální celková výše jednorázové náhrady je stanovena na částku 826 Kč +
DPH.
• Podání žádosti o dotaci na Státní fond
dopravní infrastruktury na akci „Hradištko – chodník II., IV. a V. etapa“. Obec souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 15 %
celkových nákladů na projekt.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Informaci starosty obce pana Antonína
Merty o kontrole zápisu a plnění usnesení
č. 02/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 30. března 2016.
• Informaci o stavbě objektu pavilonu pro
II. stupeň ZŠ Hradištko, tato stavba byla
dokončena a převzata, je naplánován
termín kolaudačního řízení. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách
bude smluvní zajištění stavby zveřejněno na profilu zadavatele, včetně celkové
ceny.
• Informaci o proběhlém jednání před
Okresním soudem Praha – západ ze dne
4. 5. 2016, týkajícího se majetkoprávního
sporu mezi Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a obcí Hradištko.
• Informaci o stanovení provozní doby
družiny ZŠ Hradištko a stanovení poplatku za její užívání.
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{ SLOVO STAROSTY }

NA ČEM PRACUJEME PŘED ZAČÁTKEM DOVOLENÝCH
Konec školního roku se kvapem blíží, pouť máme za sebou, a tak můžeme informativně
zhodnotit dosažené výsledky za uběhlý půlrok.

Myslím si, že se nemáme za co stydět, hlavní
cíl je splněn – nová škola stojí, je dokončena
a též zkolaudována bez závad. V současné
době probíhá postupně její vybavení tak,
aby v ní 1. září mohl být zahájen provoz.
Veškeré vybavení bude stát zhruba 2 mil.
Kč, které musela obec vyčlenit ze svého rozpočtu a ve spolupráci s ředitelem školy O.
Hynkem toto po stránce finanční i organizační postupně zajistit. Myslím si, že budova
nového pavilonu naší základní školy se stane
dominantní stavbou naší obce. Je skutečně
velmi pěkná a účelně řešená. Věřím, že až
si ji prohlédnete, dáte mi za pravdu. Přesto
podotýkám, že bez kvalitního vedení školy
a dobrého učitelského sboru by těžko splnila
svůj účel. Ale myslím si, že ani v tomto směru
nemusíme mít obavy, protože učitelský sbor
pod vedením ředitele Hynka má vysokou
úroveň a splňuje všechny předpoklady, aby
škola byla jak dominantou obce, tak významnou institucí nejen pro Hradištko, ale i jeho
okolí.
Slavnostní otevření nového pavilonu naší
základní školy bude 30. srpna v 11 hodin.
Tímto zvu všechny zájemce na prohlídku,
aby si každý mohl zhodnotit vybavenost naší
obce z pohledu základního vzdělání. Vždyť
Hradištko má v současné době již více než
dva tisíce trvale hlášených obyvatel a její postavení stoupá vzhůru. Proto si devítiletou
základní školu naše obec i naši občané za-

ní na část naší vodovodní sítě na Hradištku
ve Velké Podkově, kde část bude nová a část
včetně přípojek bude zrekonstruována. Podařilo se zajistit částečnou dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši

s napojením na čističku v Pikovicích. Dokončují se změny projektu a příprava na vydání územního rozhodnutí včetně přípravy
urychlené žádosti o dotaci na Ministerstvu
životního prostředí tak, aby stavba mohla být
zahájena v první polovině roku 2017.
Řešíme majetko-právní vztahy na akci vodovod Brunšov – Šlemín, ale též přípravy
na další odkanalizování naší obce včetně
stavby velké čistírny odpadních vod na Šlemíně. V tuto chvíli již probíhají geodetické
práce v tomto směru a zajištění pozemku pro
stavbu čističky pro celou zbývající část obce
Hradištko a též oblast Brunšov, Rajchardov
a Šlemín. Postupně průběžně probíhá též
řešení dalších vodovodních přípojek v celé
oblasti naší obce.

Místní komunikace

2 mil. Kč a celá akce by měla být hotová
do konce roku 2016, pokud se nám bude
dařit. Mým přáním je, aby tato akce byla
dokončena do konce října letošního roku.
Postupně probíhají rekonstrukce vodovodní
sítě v části obce na Brunšově, Rajchardově
a na Hradištku z důvodu velkých ztrát vody,
protože vodovodní řády jsou staré několik

Největší naše problémová oblast je oprava
místních komunikací. Bohužel těch máme
desítky kilometrů a finance jsou minimální.
Takže se opravuje jen to nejnutnější, co jde
a na co naše finanční zdroje stačí – bohužel.
Máme také úvěry, které musíme splácet –
konkrétně kanalizaci v Pikovicích, vodovod
v Pikovicích (dvě etapy), stavbu části školy
z r. 2012 a též nově postavený pavilon. Chápu
občany v této záležitosti, ale také pochopte vy
mě. Dnes je vše jen o penězích a výše různých
dotací stále klesají a v některých oblastech
nejsou skoro žádné, což je právě případ dotací na opravy místních komunikací.
Dále bych se chtěl zmínit o připravenosti stavby chodníku Brunšov – Hradištko.
V současné době je projekčně připravená
část Rajchardov – Hradištko a na část Brunšov – Rajchardov probíhá stavební řízení, tj.
územní rozhodnutí, abychom mohli zažádat
o dotaci a tím zajistili bezpečnost občanů
při chůzi v této oblasti hlavně na části spojky
Brunšov – Rajchardov.

Oprava schodů

slouží. Za dobře odvedenou práci v souvislosti s touto stavbou bych chtěl poděkovat T.
Hoznourkovi, R. Svobodové a B. Valouškové.

Stavba a rekonstrukce
vodovodů
Z pohledu základní technické vybavenosti
naší obce pokračujeme postupně následovně: v současné době proběhne výběrové říze-
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desítek let a postupně se musí vyměnit. Dále
bych se chtěl zmínit, že v Pikovicích proběhla
kolaudace kanalizace po zkušebním ročním
provozu velmi úspěšně a ještě jednou děkuji
všem, kdož se o to zasloužili, především I.
Myškové a M. Neužilovi.
Dále se velmi usilovně pracuje na odkanalizování další části naší obce – hořejší část
Hradištka včetně celého objektu naší školy

Na Brunšově také probíhá oprava schodů.
V této souvislosti bych chtěl upozornit občany na následující skutečnost. Oprava se
provádí podle dané technologie a ta se musí
dodržet, aby oprava byla provedena kvalitně. Nejdříve se provede betonáž jednotlivých
stupňů nebo nějaké části schodů. Beton musí
pořádně uzrát a vyschnout. Na takto provedený povrch přijde nátěr pryskyřice s protiskluzovou směsí, která musí vytvrdnout,
a teprve potom se mohou schody používat.
Není to tak, že se provede betonáž a může se
po tom hned chodit. Pokud by nebyl tento
technologický postup dodržen, nebude zaručená životnost protiskluzového povrchu.
Takže pan Barták, který provedl betonáž, se
na další opravu nevykašlal, jak si někteří lidé
myslí, ale pouze čeká na správný čas pro dokončení opravy.

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

Změny v provozu pošty
Považuji za nutné zmínit se o změnách
ohledně pošty. Je v zájmu nejen obce, ale též
vedení pošty, aby pošta na Hradištku nadále
fungovala. Pošta však nezůstane v budově čp.
100 z důvodu vysokého nájmu, který stanovila Královská kanonie premonstrátů, jíž jsme
museli budovu v r. 2014 předat. Pošta se tedy
na podzim přestěhuje do části budovy bývalých potravin „Sluníčko“, kde nyní sídlí sklad
historického nábytku. Poštu bude provozovat
sám majitel tohoto objektu Vladimír Dvořáček. Změna nastane i v doručování pošty,
a to z důvodu organizačních změn, nikoli
z důvodu přemístění pošty. Obě doručovatelky budou přemístěny pod vedení pošty
v Davli. Tato reorganizace pošty probíhá již
delší dobu, například doručovatelky ze Štěchovic jsou zařazeny na poště v Davli už půl
roku. Není potřeba mít žádné obavy, pošta
na Hradištku bude, jen se změní místo provozu. Další přesné informace vám přineseme
v příštím Zpravodaji.

BRUNŠOVSKÉ
SCHODY

Je to už sedm roků, co byla opravena horní
polovina betonových schodů. Oprava to
byla potřebná, protože horní část v roce
2009 byla, po dlouhých letech působení
vnějších vlivů, v havarijním stavu.

Počítalo se, že dokončení rekonstrukce bude
následovat v následujícím roce, ale finanční náročnost přístavby školy, budování vodovodu a kanalizace v Pikovicích a stavba
druhého stupně základní školy, to je jen část
investic, které byly z pohledu zastupitelstva
důležitější než dokončení opravy schodů.
Mezi tím však zub času poznamenal i dosud
neopravenou část schodiště. Bylo rozhodnuto, že oprava nesnese odkladu a z rozpočtu obce byly vyčleněny finanční prostředky.
Opravu provedli zkušení pracovníci údržbové čety pánové Spilka a Barták, kterým
bych rád touto cestou za všechny Brunšováky poděkoval. Vzhledem k technologickým
postupům a bezpečnosti chodců musely být
schody po dobu opravy uzavřeny a nyní je
čeká závěrečný nátěr. Na brzké otevření se
všichni upřímně těšíme.
Text a foto: PAVEL PEŠEK

Vedeme jednání se zástupci investora akce
„Stavba depozitáře Filmového archivu
na Brunšově“ o opravě části komunikace
Hradištko – Brunšov, Filmový archiv.
Postupně také průběžně probíhá rozšíření
veřejného osvětlení a další akce menšího
rozsahu týkající se údržby obce.
V krátkosti bych se ještě rád zmínil o probíhajících sporech s Královskou kanonií
premonstrátů na Strahově. Spory zatím pro-

bíhají se střídavými úspěchy, ale myslím si,
že se blíží doba vyřešení celé situace v tomto
směru. Pokud k tomu dojde, budu vás velmi
rád informovat.
S blížící se dobou prázdnin bych rád všem
občanům popřál mnoho odpočinku a pohody na dovolené, ať už ji strávíte v cizině, nebo
v Čechách či na Moravě.
Text: ANTONÍN MERTA,
starosta obce

OÚ HRADIŠTKO POŘÁDÁ
CHARITATIVNÍ SBÍRKU
více na www: diakoniebroumov.cz
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
knihy, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

dne 23. + 24. 7. 2016
čas: 9.00 – 17.00

místo: SBĚRNÝ DVŮR BRUNŠOV
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

POKYNY PRO UŽIVATELE KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Obracíme se na uživatele kanalizačních přípojek se žádostí, která vychází ze současných
zkušeností při provozování veřejné kanalizace. Snažíme se, aby celý systém plně fungoval, ovšem bez vaší pomoci a zájmu to nebude snadné.

Při podpisu Smlouvy o odvádění odpadních
vod jste byli všichni seznámeni s obsluhou
vašich čerpacích stanic na vašem pozemku.
Bohužel se čím dál častěji setkáváme s drobnými problémy, které jsou však víceméně zapříčiněny chybnou údržbou tohoto zařízení.
Tak jako každé jiné zařízení vyžaduje určitý
způsob obsluhy, aby fungovalo správně. Jde
o několik zásadních pravidel, která nejsou nikterak obtížná a je třeba je dodržovat. Znovu
tedy připomínám a prosím o pročtení Všeobecných podmínek odvádění odpadních
vod, které byly nedílnou součástí vámi podepsané smlouvy a které byly vydány v souladu
s ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.
Stručně tedy pouze zrekapituluji podstatné
zásady, na které je třeba klást důraz.
Obecně lze říci, že do kanalizace nesmí být
vypouštěny:
• tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje
z domácností)

•
•
•
•
•
•
•
•

chemikálie a další nebezpečné látky
barvy, ředidla, lepidla
kyseliny, hydroxidy, detergenty
mazadla, oleje a další ropné látky
zbytky čistících prostředků
domácí a zahradní chemie
hnojiva
stavební hmoty

Pro provoz čerpacích stanic jsou nežádoucí
následující přimíseniny a látky, které mohou
způsobit poškození nebo ucpání čerpadla:
• abrazivní přimíseniny – písek, kamínky,
hlína
• vláknité přimíseniny – hadry, dětské
pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené
ubrousky, textilie, tkaniny, vlasy
• pevné předměty – kusy dřeva, kameny,
kovové předměty, plastové obaly, alobal,
zátky
• agresivní a výbušné látky – kyseliny,
louhy, rozpouštědla, agresivní
chemikálie, ropné látky
• tuky a oleje – z fritovacích hrnců,

velkoobjemových zařízení na přípravu
pokrmů
Vypouštěním látek a příměsí uvedených
v tomto odstavci, se výrazně zkracuje doba
životnosti čerpadla a jeho pohyblivých částí,
a tudíž neúměrně narůstají náklady na servisní zásahy a výměnu náhradních dílů.
Při provozu domovní čerpací jímky majitel
napojené nemovitosti zajišťuje:
vizuální kontrolu čerpadel, zpětných kulových ventilů a plováků domovních čerpacích
šachet. Pravidelně cca 1x za 3 měsíce zbaví
čerpadlo a plováky od nánosů tuků a nečistot (oplachem čistou tlakovou vodou shora,
po odejmutí víka čerpací jímky, není třeba
do jímky vstupovat!)
V případě vzniku poruch a škod způsobených nedodržením těchto a dalších pokynů
nese plnou odpovědnost majitel napojené
nemovitosti, a to včetně úhrady nákladů
na jejich odstranění!
Za váš kladný přístup předem děkuji.
Text: IVETA MYŠKOVÁ

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že
i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že
i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci
v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině
států Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena
za vydání občanského průkazu pro dítě
do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.
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O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou
na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti.

Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že
má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit
místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.

V případě vycestování v kratší lhůtě než 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt
na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě
je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“
a dále v části „Státy a území – informace
na cesty“.
Text: Mgr. JANA VILDUMETZOVÁ,
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

INFORMACE PRO SOUKROMÉ MAJITELE LESŮ
V teplém letním počasí dochází k rychlému množení kůrovce a mohlo by dojít ke kalamitě. Všímejte si proto, zda se nejen ve vašem lese, ale i na zahradě nevyskytují stromy
napadené tímto škůdcem. Je vaší povinností bránit množení tohoto škůdce, jak ukládá
lesní zákon č. 289/1995 Sb.

Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý jsou
kalamitní škůdci. Pokud zjistíte, že se vyskytují v kůře stromů, je třeba provést opatření
k zamezení jejich dalšího šíření. Přemnožený kůrovec může dále hubit smrky ve vašem
lese, ale i v lese vašich sousedů.
Lýkožrout lesklý je cca 2 mm dlouhý leskle
hnědý brouk. Přednostně napadá mladší
porosty do 40 let. Chemická obrana proti
němu nebývá dostatečně účinná, protože se
málokdy podaří zajistit postřik větví ze všech
stran. Nejvýhodnější je spálení nebo štěpkování napadených zbytků.
Lýkožrout smrkový je cca 4,5 mm dlouhý
hnědý brouk, který přednostně napadá porosty ve stáří nad 60 let. Jeho larvy hlodají
chodbičky, které pod kůrou vytváří charakteristický požerek. Napadení se projevuje
opadem jehličí nebo odlupující se kůrou.
Pokud je kmen napaden až do dolní části,
jsou v kůře patrné vletové otvory o průměru
cca 2 mm. Na patě kmene nebo za šupinami
kůry zůstávají rezavohnědé drtinky, které
kůrovci vyhazují z hlodaných chodbiček.
Strom po napadení kůrovci vzápětí hyne,
přesto koruna zůstává ještě určitou dobu
zelená. V případě zjištění napadení stromů
kůrovcem je potřeba důkladně prohlédnout
i okolní stromy.

Jak bojovat proti kůrovci
Napadené stromy je třeba pokácet a rychle
odvézt do dřevozpracujícího závodu, kde je
kmen odkorněn. Pokud dříví zůstane v lese,
hrozí, že kůrovec z pokáceného stromu vylétne a bude dále škodit. Doporučujeme zajistit včasný odvoz dříví z lesa a jeho následné zpracování nebo provést asanaci stromů

ihned po pokácení a odvětvení. Pokud se
pod kůrou nacházejí larvy, stačí ji oloupat.
Larvy nejsou schopny další existence a rychle
hynou. Tento postup lesníci používají s úspě-

Kácí se tak, aby nebyl zcela ve stínu, zpravidla
na okraji porostu v místě asanovaných stromů, tzv. kůrovcových ohnisek. Lapák se musí
kontrolovat – hlídá se počet závrtů a rychlost vývoje kůrovců. V momentě, kdy larvální
chodby dosáhnou délky nad 3 cm, je potřeba
lapáky z lesa odvézt nebo odkornit. Lapač je
odchytové zařízení, které lze zakoupit u firem

chem bezmála 170 let. Druhou možností je
chemická asanace povolenými insekticidy.
Vzhledem k nutnosti dodržet technologický postup doporučujeme využít spíše služeb
specializované firmy.

Lapací zařízení
Je nutné počítat s tím, že nikdy není zahuben
veškerý kůrovec. K jeho odchytu se od jara
do podzimu používají různá lapací zařízení
– lapáky a lapače. Lapák je pokácený zdravý
strom, který se odvětví a větvemi přikryje.

obchodujících s lesnickým materiálem, kde
vám poradí se způsobem jeho použití.

Kdy kůrovci napadají
nové stromy?
Rojení kůrovce probíhá při teplotách nad 16
°C, tedy od jara do podzimu. Po ochlazení
nedochází k napadání nových stromů, ale při
teplotách nad bodem mrazu pokračuje vývoj
kůrovců v lýku napadených stromů. Proto se
i v zimním období objevují kůrovcové stromy s odlupující se kůrou nebo rezavějícím
jehličím, které je potřeba do začátku nového
rojení vyhledat a z lesa odstranit.
Vzhledem k závažnosti boje s kůrovcem doporučujeme konzultovat vaše kroky s vaším
odborným lesním hospodářem. Bližší informace můžete získat i na tel. 724 524 030 nebo
e-mailem na pulpan@lesycr.cz.
Text: Lesy České republiky
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AUTOŘI HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ

Od konce dvacátých let 20. století se s rozmachem turistického
ruchu v našem kraji dařilo i fotografické živnosti. Tehdejší fotografové tiskli pohlednice buď ve vlastní režii, nebo na objednávku konkrétních zákazníků, jimiž byli převážně majitelé hostinců, hotelů nebo obchodů. Pohlednice se v té době stala jedním
z nejvýznamnějších komunikačních prostředků. Lidé posílali pozdravy z výletu do Svatojanských proudů nebo na Posázavskou
stezku, ale sdělovali si i všední informace. Dobové pohlednice

jsou z dnešního pohledu velmi cenným obrazovým historickým
pramenem pro poznání proměny daných lokalit. Představíme si
fotografy, jejichž pohledy byly z našeho kraje posílány nejčastěji
– A. F. Wannera a J. Dvořáka. Dočtete se i o Josefu a Janu Kokeislových, jejichž fotografie dokumentují proměnu kraje za druhé
světové války. Sestavu uzavírá Jiří Šubr, který jezdíval do Štěchovic na letní byt a jeho fotografie jsou především momentky ze
života lidí středního Povltaví.

ANTONÍN FERDINAND

WANNER

Antonín Ferdinand Wanner (1882 – 1954) se narodil a vyrostl v Praze, od roku 1905 žil
ve Štěchovicích, kde provozoval fotoateliér v domě čp. 32 (dnes čp. 117). Zde žil i se svou
ženou Annou, která pocházela z Písecka a s níž vychoval pět dětí.

Portrét
A. F. Wannera
Do vypuknutí první světové války byla jeho
produkce pohlednic nejpočetnější. Na světlotiskových pohlednicích se objevují hlavně
Štěchovice a jejich okolí. V roce 1910 se stal
zakládajícím členem a hospodářem sokolské
jednoty ve Štěchovicích.
V roce 1914 byl jako voják rakousko-uherské
armády odvelen na frontu, kde byl v květnu
r. 1915 spolu s dalšími 3 300 muži v Haliči
zajat ruskou armádou. Skončil v zajateckém
Brunšov a Štěchovice v r. 1908

táboře v Kyjevě, odkud se mu podařilo dostat díky pomoci štěchovického rodáka Josefa Víška (pozdějšího nájemce hotelu Záhoří ve Svatojanských proudech), který byl
v Kyjevě úspěšným sládkem v pivovaře jedné
francouzské šlechtičny. A. F. Wanner si v Kyjevě založil fotoateliér „Praga“. Do československých legií byl zařazen v červnu r. 1918
a sloužil u 1. stř. pluku, kde působil opět jako
fotograf. Je známa série fotografií z ruského
Vladivostoku s česky psanými popisy a signaturou „Fotolegie“, jejichž autorem je s velkou pravděpodobností právě A. F. Wanner.
Po návratu z války odjel do Ameriky, kde
založil s jedním společníkem v Chicagu fotoateliér. Kolem roku 1920 se odstěhoval ze
Štěchovic do Prahy na Karlovo náměstí, kde
si otevřel fotoateliér pod názvem Fotolegie
s.r.o. V této době se také stal „dvorním fotografem“ prezidenta T. G. Masaryka. Z tohoto
období jsou známé pohlednice vydávané pod
hlavičkou Fotolegie, které zachycují československého prezidenta při různých příležitostech, sokolské slety a další významné

Komín v Pikovicích kolem r. 1910
události. Současně stále vydává pohlednice
ze Štěchovic a okolí, převážně se však jedná
o starší negativy pořízené ještě před první
světovou válkou.
V roce 1931 se A. F. Wanner odstěhoval
z Prahy do vily v Jahodnici (dnes okres Praha-východ), kde s rodinou provozoval restauraci a byl členem ochotnického souboru.
Herecké sklony zdědily dvě z jeho dcer, starší
Jožka byla filmovou herečkou a hrála například ve filmu Muži v ofsajdu po boku Huga
Haase, mladší Marie (provdaná Walterová)
vystudovala hereckou konzervatoř a dlouhá
léta zpívala v opeře Národního divadla. Synové Antonín a Josef následovali svého otce
a měli společný ateliér a obchod pro fotoamatéry v Karlově ulici v Praze.
Zdroj: PAVELČÍK, VOJTĚCH:
www.stara-vltava.cz

Pivovarský rybník kolem r. 1910
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JOSEF DVOŘÁK

Josef Dvořák (1884 – 1965) byl synem davelského hrnčířského mistra Antonína Dvořáka
a jeho ženy Josefy. Vyučil se holičem a tuto živnost provozoval nejprve v Davli a poté
ve Štěchovicích, kam se přestěhoval kolem roku 1912 s manželkou Hedvikou a třemi
syny do pronajatého bytu v domě čp. 11 (dnes čp. 18), kde si zařídil holičství.

Portrét J. Dvořáka na fotografii A. F. Wannera

Brunšov ve třicátých letech 20. století

od Zbraslavi, přes Nový Knín, Neveklov,
dolní Posázaví až ke Kamenici. Fotil nejen
krajiny, ale i společenské události – fotbalové zápasy, vystoupení ochotníků, církevní
slavnosti i školní třídy. Pro neúnavné organizování lidí do skupin dostal od místních
obyvatel přezdívku „Pan Skupinka“.
Zlatá éra produkce pohlednic skončila nacistickou okupací a vystěhováním kraje mezi
Vltavou a Sázavou. Situace se nezlepšila
ani po válce, až nakonec vyústila v r. 1951
v nařízení ukončit živnost a nucený odchod
do penze. Josef Dvořák však i nadále na fotografování nezanevřel a zanechal tak po sobě
obrazový materiál proměny našeho kraje
v rozmezí téměř padesáti let.
Zdroj: PAVELČÍK, VOJTĚCH:
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou,
Praha, 2009.

Pikovice v roce 1931

Hradištko ve třicátých letech 20. století

Naproti přes ulici měl svůj ateliér fotograf
A. F. Wanner. Fotografování bylo Dvořákovým koníčkem, a tak se oba muži spřátelili.
Wanner byl Dvořákovi dobrým učitelem
a postupně ho zasvětil do svého oboru.
Když vypukla první světová válka, Wanner
byl na rozdíl od Dvořáka odveden na frontu, a tak Josef Dvořák převzal jeho fotoateliér. V roce 1921 se ze Štěchovic odstěhoval
a po několikaletém působení v Košířích se
v r. 1926 vrátil do Davle do domu svých rodičů, kam si přenesl i svou fotografickou praxi.
Tím začalo nejplodnější období Dvořákovy
fotografické kariéry.
Pracoval ve svém ateliéru, vyrážel na svém
motocyklu fotit krajiny, které pak vydával
na pohlednicích. Jeho teritorium sahalo
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JOSEF A JAN
KOKEISLOVI

Bratři Josef (1894 – 1951) a Jan (1904 – 1983) Kokeislovi pocházeli z Prapořišť v okrese
Kdyně. Josef byl jedním z prvních českých kameramanů éry němého filmu. Pracoval
i jako filmový režisér, scénárista, producent, producent dokumentárních, poučných
a reklamních filmů.

Mladší bratr Jan se vyučil fotografickému řemeslu. Ve dvacátých letech minulého století
žil několik let ve Francii, kde se se věnoval
umělecké fotografii, především portrétům.
Nějaký čas zde strávil i s bratrem Josefem.
Po návratu se Jan usadil v Praze ve Vršovicích, kde měl svůj vlastní fotoateliér. Další
ateliér si otevřel v r. 1941 na náměstí v Jílovém u Prahy. Fotil především portréty místních občanů na doklady zvané „kenkarty“,
ale také na svatbách, pohřbech a při dalších
společenských událostech.
Oba bratři si postavili chaty v Pikovicích
u Sázavy. V roce 1944 dostali nabídku od německých důstojníků hradištské ženijní školy, aby fotili pro potřeby důstojnické školy.
Odmítli, jako výmluvu uvedli, že nemají
do chaty přívod elektrického proudu. Němci

ihned tento nedostatek odstranili, postavili
sloupy a přes řeku natáhli kabely. Kokeislovi
poté chodili do důstojnické školy fotit portréty vojáků nebo skupinové fotky důstojníků.
Těsně po válce zachytili na svých fotografiích
příjezd Rudé armády i oslavy návratu místních občanů.
Jan Kokeisl ukončil svou fotografickou živnost v roce 1951. Poté pracoval v Armádním

Rajchardov v roce 1945 – pochodující jednotka československé armády
uměleckém souboru Víta Nejedlého jako kulisák a pomocník v orchestru, působil i v Národním a Tylově divadle. Ke své profesi se
vrátil ve firmě Skloprojekt Praha, kde pracoval jako fotograf až do odchodu do důchodu.
Zdroj: vzpomínky Pavla Kokeisla, syna Jana
Kokeisla

Hradištko 22. 8. 1945 – Slavnost šťastného
návratu, foto Josef Kokeisl
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POETICKÉ MOMENTKY

FOTOGRAFA JIŘÍHO ŠUBRA
Jiří Šubr (1905 – 1980; pro zajímavost: roky narození a úmrtí Jiřího Šubra se shodují s roky narození a úmrtí Jana Wericha) byl amatérský fotograf původem z Prahy, který miloval přírodu
a toulky v ní. Coby tremp přijel jednou do Štěchovic a poznal zde svou budoucí ženu.
Jiřinka Šubrová (1908-1991), rozená Šimsová, byla dcerou pana poříčního ze Štěchovic
– Josefa Šimsy (†1945), který bydlel v domě poříční správy v blízkosti štěchovického
mostu a přístaviště parníku.

Jiřince bylo 16 let a s Jiřím Šubrem se brali, když jí bylo 18. Společně pak přijížděli
do Štěchovic z Prahy každé léto. Na letní byt
se vždy nastěhovali k sestře Jiřinky k Ludmile
Šimsové, která obývala jeden z bytů „v Proškárně“. Tak se tehdy říkalo domům pana Proška u Dolejšího jezu na Kocábě ve Štěchovicích. Po Ludmilině smrti dojížděli na léto
do tohoto domu i nadále až do osmdesátých
let. 20. století.
Jiří a Jiřinka Šubrovi měli rádi přírodu. Spolu chodili na výlety a také jezdili na kanoi.
S přáteli mnohokrát sjížděli Vltavu i Lužnici. Jiří Šubr byl povahou spíše introvertní
a velmi citlivý, Jiřinka byla velmi milá a spo-

Portrét Jiřího Šubra
lečenská. Jejich vztah byl láskyplný. I když
jim bohužel nebylo dopřáno mít vlastní děti,
pro svoji úžasnou povahu byli vyhledávanými pohodovými „rodiči“ pro všechny děti
jejich příbuzenstva. Fotografie, které po Jiřím Šubrovi zůstaly, proto nejvíce zachycují
rodinné situace, četné výlety a dovolené, momentky přátel a jejich dětí, ale také zajímavé
snímky z Prahy čtyřicátých let. Z výletů se

Otylka Pobudová s Honzou ▶
ve Štěchovicích dne 15. 7. 1945.

Koupání ve Štěchovicích, nedatováno.

Letní hrátky ve Štěchovicích 22. srpna 1943.

Silnice na Brunšově, nedatováno.

zachovalo i pár snímků z Brunšova.
Jiří Šubr fotil na Rolleiflex. Jeho oko zachycovalo zejména poetické okamžiky ze života.
Jeho cit pro hru se světlem uchovává v obrázcích i něco víc než dokument. Bohužel jeden
výlet kánoí se stal pro focení Jiřího Šubra
osudným – své foťáky v roce 1965 utopil.
Nikdy se pak k focení nevrátil.
Budeme rádi, když se ozvete, pokud se na Jiřího a Jiřinku Šubrovi sami rozvzpomenete.
Stejně tak, pokud se poznáte (nebo někoho)
na fotografiích.
Text: JANA CHROUSTOVÁ
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{ ROZHOVOR }

S cestovatelem a fotografem Michalem Kupsou jsem se osobně zatím nesetkala. Přijala jsem jeho návrh vést rozhovor
po e-mailu, což pro mě byla nová zkušenost. Místo zveřejnění svého portrétu preferoval svou karikaturu. Předpokládám, že s ním nebude žádná nuda. Jeho zážitky z cest jsou nevyčerpatelné a fotografie přírodních scenérií úchvatné.
Hodně a rád cestujete. Vaše destinace
jsou neobvyklé – Ázerbájdžán, Kyrgyzstán, Arménie... Podle čeho si vybíráte,
kam vyrazíte?
Tak nějak odjakživa mě to táhne hlavně
na východ, do zemí, kde se stále dá najít
nedotčená příroda. Občas jedu
i na západ, třeba Irsko, Skotsko
nebo Island, kde je taky krásně,
ale už to prostě není ta pravá
divočina. Před rokem jsem
třeba v Arménii ráno lezl ze
stanu a přímo před nosem
mi proběhl vlk. To se vám
v západní Evropě už asi
nestane…



Co nějaké setkání s nebezpečnými zvířaty?
Těch jsem na svých cestách potkal spoustu,
ale vysloveně nebezpečná asi žádná. Za zmínku stojí snad jen, že když jsem spal ve spacáku pod širákem v poušti Gobi, tak po mně
ráno lezlo několik škorpionů, ale naštěstí také
bez problému.



lo stát, takže jsem před anzerského igumena
předstoupil ve svých trampských maskáčích,
co už měly notně něco za sebou. V tak odlehlém koutě světa se to ale naštěstí nebere nijak
vážně a toto požehnání dodnes považuji za jeden ze svých vrcholných zážitků. Pohled na nás
ale musel být velmi úsměvný, dodnes mě mrzí,
že z toho nemám žádnou fotografii...

vašich fotografiích jsou především
Zaujala mě vaše návštěva Rumunska
 Na
krásy přírody. Jak moc býváte v kontak-  a českých vesnic v Banátu. Jaké jste měl

tu s místními obyvateli a jaká národnost
vám byla blízká svou mentalitou?
Snažím se s místními setkávat a popovídat si
(což je občas těžké, protože na jazyky moc nej-

pocity z této lokality? Nebylo to takové cestování v čase?
Do Banátu jsem začal jezdit už někdy po roce
1990 a svého času jsem tam taky trošku po-

sem), zajímá mě, jak žijí. Nemohu ale říct, že by
mi byla nějaká národnost bližší než jiná. Pokud
si odmyslíte politiku, tak zjistíte, že lidé jsou
všude (skoro) stejní. Třeba Arménie a Ázerbájdžán, dnes zarytí nepřátelé, válka opět na spadnutí, ale když hovoříte s obyčejnými lidmi
na venkově, zjistíte, jak jsou si až překvapivě
podobní, kolik toho mají společného a že mají
společné radosti i starosti, přestože navenek si
jdou po krku. Je to velmi smutné...

máhal s jedním projektem nadace Člověk
v tísni. Mám to místo moc rád, i když jsem
tam teď pár let nebyl, asi to budu muset zase
někdy napravit. V Banátu je to (v dobrém
slova smyslu) jako u nás před sto nebo i více
lety. Fascinující je zejména místní hospodaření pomocí původních technologií. Kam
se hrabou naši BIO-farmáři. Veškeré zdejší
produkty opravdu nemají chybu. I zde však
byl zajímavý střet kultur. Když jsem tam před
těmi cca 25 lety začal jezdit, tak už moc lidí

Dopustil jste se nějakého faux pas z důvodu střetu kultur?
Asi největším zážitkem byla v tomto ohledu
návštěva kláštera na ostrově Anzer v Bílém
moři na severu Ruska. Je to zajímavé a pro
pravoslavné velmi posvátné místo, s přísným
režimem vstupu, kam se hned tak někdo nedostane – je nutné speciální povolení, navíc je to
malý ostrůvek bez přístavu, je nutno zakotvit
na moři a doveslovat tam. Mně se to poštěstilo,
a dokonce jsem dostal požehnání od samotného zdejšího igumena, což je opravdu zážitek
na celý život. Vtip byl ale v tom, že mě předem
ani nenapadlo, že by se něco takového moh-

česky nemluvilo, spíše jen starší lidé a ne moc
dobře. Mladí už málo a skoro všichni už mezi
sebou mluvili rumunsky. Pak ale přišla satelitní televize, místní začali koukat na české
kanály a dnes zdejší komunita zase hovoří
perfektně česky. I sledování televize může
mít pozitivní dopady…

Ve východních zemích

Jak se na takovou cestu
připravujete? Jaká jsou
největší rizika spojená s cestováním po těchto méně vyspělých zemích?
Největší část přípravy mi většinou zabere
tipování zajímavých míst na fotografování.
Vycházím z článků, fotografií ve vyhledávačích, ale také třeba z geocachingu. Trávím
hodiny prohlížením map, abych si co nejvíc
zapamatoval už dopředu. Přesný program si
nedělám, nosím v hlavě hrubou představu,
která se pak nějak vyvine na místě podle potřeby, situace a taky podle počasí. Na případná rizika si samozřejmě beru cestovní připojištění. Jinak je ve východních zemích často
bezpečněji než u nás, což je dáno především
nižší hustotou osídlení. Na druhou stranu
je ale zase nutné počítat s tím, že v případě
problému je většinou všude daleko.



Jaké největší drama jste na svých cestách musel řešit?
O zajímavé zážitky rozhodně nebyla nouze, ale žádné vyslovené drama jsem naštěstí nikdy řešit nemusel (musím to hned
zaklepat). Snad jen, když jsme s kamarády
v Ulánbátaru docela dost tvrdě nabourali
vypůjčeným UAZem do úplně nového policejního auta, tak to bylo opravdu docela veselo. V první moment to vypadalo opravdu
vážně, ale nikomu se nic nestalo a nakonec se
vše celkem v pohodě vyřešilo. Maličko vážnější bylo, když mě v Kyrgyzstánu ve 4 000
metrech nad mořem zaskočila „výšková nemoc“, ale i to nakonec dobře dopadlo.



Jak se projevuje výšková nemoc?
Projevuje se u každého jinak a je dána
genetickou dispozicí, někdo jí holt trpí a jiný
ne, nezáleží ani na kondici a ani na věku. Přitom platí, že čím větší a rychlejší změna nadmořské výšky, tím hůř, ale je to opravdu velmi individuální. Každopádně při jakýchkoli
komplikacích je nutno se co nejrychleji dostat zpět do co nejnižší polohy.
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Doporučil byste Banát jako místo pro
rodinnou dovolenou?
Zcela určitě. Není to daleko a dá se tam pohodlně dostat jak po vlastní ose, tak i veřejnou dopravou (speciální linka z Čech do Banátu). Lze tam snadno zajistit i ubytování,



{ ROZHOVOR }

jehož rozvoj byl právě součástí projektu
Člověka v tísni, aby se místním lidem dala
možnost výdělku, protože práce je v okolí
velmi málo. V okolí je krásná příroda a pro

dobře zpracované a lze v nich číst jako v cestopisném časopise. Podle keší se můžete vydat na dovolenou, vandry, výlety a podobně.
My, Češi, jsme v geocachingu světově jedni

děti i dospělé může být zajímavá i místní
kuchyně – opravdový domácí chleba, sýry
a podobně. Více informací najdete na neziskovém portálu www.banat.cz, který je také
součástí projektu nadace, stejně jako třeba
mapy KČT v češtině a turistické značení
v terénu.

z nejaktivnějších, ale hraje se doslova všude.
Zrovna jsem se vrátil z Gruzie a i tam mě
kešky přivedly na několik zajímavých míst
a já tam také jednu založil.

Michal Kupsa se narodil v roce 1970
v Brně. Fotografování i trampingu se
věnuje od patnácti let. Novinářské práci
se věnuje od roku 1998, je členem Syndikátu novinářů České republiky. Kromě svého webu (www.michalkupsa.cz)
publikuje zejména na zpravodajském
serveru iDNES.cz, ale podle potřeby
nárazově v několika dalších novinách
a hlavně časopisech. Spolupracuje
s nadací Člověk v tísni, s rozhlasem
(nejčastěji Countryrádio), a také s Českou televizí (diskuzní pořady a Toulavá
kamera). Je autorem řady domácích
i zahraničních výstav cestopisných
fotografií. Nejcennější ocenění získal
od National geographic. Na Hradištku
žije od roku 2007, je ženatý a bezdětný.

je často bezpečněji než u nás
Cestování souvisí s vaší druhou profesí
– fotografováním. Co bylo dřív? Začal
jste cestovat, abyste mohl fotit neznámé
krajiny, nebo jste začal fotit, abyste zaznamenal to, co jste viděl na svých cestách?
Ono souvisí všechno se vším – cestování
s trampingem, s focením, ale i s psaním,
protože také rád a dlouhá léta píšu jako novinář, o cestování, o trampingu, ale také o fotografování nebo technice – zejména recenze
fototechniky, které píšu už od roku 2000. Co
však bylo dřív a proč, to se přiznám, že už
ani sám nevím, všechno to vzniklo tak nějak
průběžně samo a odvíjelo se jedno od druhého. Pokud jde o samotné fotografování,
tak jsem spíše dokumentarista. Rozhodně
mě nebaví nějaké „umělecké fotografování“,
nejraději jen tak zaznamenávám zajímavá
místa, krajinu a věci kolem sebe takové, jaké
reálně jsou.



hráčkou geocachingu, přesto
 Nejsem
jsem na jednu narazila na Hradištku

u pomníku obětem druhé světové války.
Kolik kešek se dá najít v našem nejbližším
okolí? Jste autorem některé z nich?
V nejbližším okolí Hradištka je hned několik
desítek keší, které jsou věnované různým tématům, Štěchovickým pokladem počínaje a Medníkem či vyhlídkami na Vltavu konče. Já sám
jsem také autorem hned několika keší v okolí,
především je to série právě o vyhlídkách na Vltavu. Každý zná Smetanovu vyhlídku nebo
maximálně ještě Máj, ale vyhlídek je mnohem
víc, jen ty ostatní už nejsou tak známé. Před
pár lety jsem o nich napsal celou sérii článků.
O vltavských vyhlídkách jste měl i několik reportáží v pořadu Toulavá kamera.
Máte ještě v našem kraji jiná oblíbená místa, ale méně „provařená“?



Samozřejmě. Když nejsem na vandru (to
zpravidla jezdím relativně daleko), tak se
rád toulám po okolí. Je tu až překvapivě
hodně hezkých i zajímavých míst a dají se
najít i místa velmi klidná, stačí se koukat
kolem sebe, naučit se „číst mapu“ a vyhýbat
se právě těm „provařeným“ lokalitám. Často
platí, že o co větší je tam nával, o to větší klid
je někdy i jen kousek vedle. Není to ale jen
příroda, líbí se mi i architektonické památky
v okolí. V současnosti třeba pracuji na virtuálních prohlídkách kostelů v okolí a zvažuji,
že bych o nich napsal sérii krátkých článků.
Zatím mám hotové virtuální prohlídky (nebo
chcete-li 360° fotografie) interiérů kostelů
ve Štěchovicích, na Slapech a na Živohošti,
které si můžete prohlédnout na mém webu.
Další snad budou brzy následovat.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ

Mimo jiné jste také členem České asociace geocachingu. Popište nám, o co
jde v této hře a jak dlouho se jí věnujete?
Geocachingu se věnuji už osm let, je to
skvělá a doslova celosvětová hra. Má tolik
variací a odnoží, že ji lze jen těžko popsat
takto stručně. V podstatě jde ale o hledání
skrytých schránek – kešek (nejen) pomocí
GPS navigace. Jednou z hlavních myšlenek
je ukrývat tyto schránky na zajímavá místa.
Díky geocachingu tak můžete objevit velmi
zajímavá místa, o kterých často ani nevíte,
přestože je máte doslova za domem. Listing,
tedy popisy k jednotlivým keším bývají velmi
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{ ŠKOLA }

PROJEKTOVÝ DEN KAREL IV.

V celé naší zemi probíhají od letošního května oslavy 700. výročí narození českého krále
a římského císaře Karla IV. Tuto významnou událost jsme si připomenuli i na naší škole
během projektového dne v pátek 27. května 2016.

Všichni jsme se na tento den připravovali,
sháněli si dobové kostýmy a sbírali krabice
od mléka. Pátek začal shromážděním všech
tříd v aule školy, kde nám nejprve žáci 6. a 7.
tříd předvedli středověký tanec. Poté mezi
žáky přišel sám Karel IV. (alias pan ředitel),
který všechny rytíře a dámy přivítal ve svém
hlavním městě Praze a slíbil jim, že je seznámí s tím, co vybudoval a jaké skutky vykonal. Prvním úkolem každé šlechtické družiny bylo vymyslet si svůj název a vytvořit svůj

s čokoládovými mincemi.
Projektový den byl úspěšný, splnil naše očekávání. Chceme proto touto cestou poděkovat všem rodičům, které své děti na tento
den připravili a pomáhali i se sběrem krabic
na stavbu opevnění. Díky všem krásným
a povedeným kostýmům, do nichž se oblékly nejen děti, ale i pan ředitel a všichni
vyučující, a díky středověké hudbě, která
doprovázela připravené aktivity, jsme si připadali opravdu jako ve středověku a alespoň

na chvíli si prožili dobu, v níž náš nejvýznamnější panovník žil.
Text: PhDr. ROMANA ČANDOVÁ

PODĚKOVÁNÍ
ZA PLES

Historicky první školní ples, jehož hlavním úkolem bylo připomenout 140. výročí založení školy, se konal 23. dubna. Při
něm spojili síly zaměstnanci školy, rodiče
a dobrovolní hasiči.
Každý přispěl svou hodně velkou troškou do
mlýna. Výsledkem byla vydařená akce, u níž se
mnoho lidí shodlo, že by stálo za to ji zopakovat. Už i proto, že se naskytla spousta nápadů
typu „co příště“.

Velice děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě akce, která škole přinesla
z rukou členů školské rady necelých 10 tisíc.
Text: Mgr. ONDŘEJ HYNEK
Srdečně vás zveme na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NOVÉHO PAVILONU ZŠ
v úterý 30. srpna 2016 v 11 hodin.
Nový pavilon si bude možné po domluvě
prohlédnout i později a rodiče budou mít
příležitost během začátku školního roku.
rodový erb. Po splnění tohoto úkolu potom
družiny postupně navštěvovaly 5 stanovišť,
kde se seznamovaly s památkami spojenými
s Karlem IV., jeho životem a významnými
skutky, které učinil. Žáci se učili také jednoduchý středověký tanec, stříleli z luků, chytali kroužky na tyče. Nejmenší žáci školy měli
svými vyučujícími připravený svůj program,
ale v závěrečné části projektu se všichni spojili, aby splnili poslední úkol, který jim zadal
velký císař – postavit část opevnění Prahy,
tzv. Hladovou zeď. Na řadu přišly krabice
od mléka a část opevnění se opravdu podařilo zbudovat, proto král Karel IV. přišel všem
za jejich práci poděkovat a odměnit je měšci

FEJETON ČERVNOVÉ UČITELKY

V červnu bývají roztržití nejen žáci, ale i jejich učitelé. Při prohlížení webových stránek
školy a čtení pokynů k výletům narazili rodiče dětí z 1.A na veselou zpověď jejich paní učitelky nazvanou „Fejeton o tom, jak inteligentní osobě jste svěřili to nejlepší, co máte…“

Díky své (často nadměrné) šetřivosti jsem se rozhodla přikopírovat poslední prověrky z prvouky
na druhou stranu těch minulých, abyste to měli
„pohromadě“. Když jsem konečně pochopila, jakou stranou mají ležet v kopírce, aby to klaplo
a zmačkla enter, všechno hladce proběhlo. Jenže –
drtivá většina třídy píše (na mé doporučení) – gumovacím perem. A kopírka hřeje. Výsledkem mé
snahy tedy je, že z minulých prověrek Vám zbyly
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mé červené opravy a známka. (Učitelky z pochopitelných důvodů červeným gumovacím neopravují). Nezbývá tedy, než Vás poprosit, abyste mi
věřili, že tomu tak opravdu bylo a známka úrovni
znalostí vašeho cvrčka odpovídá.
Jediné pozitivní na celé akci je, že to výrazně prudce zvedlo náladu všem přítomným,
červnově zmučeným kolegyním ve sborovně.
A přikrmila jsem to ještě svou pošetilou sna-

hou rychle to vrazit do mrazáku, jestli se třeba
nestane nějaké fyzikální „čárymáry“ a dětské
úsilí se nezachrání. Nezachránilo. Ovšem nic
netušící velmi překvapená kolegyně, (která posléze v mrazáku hledala gelový obklad), nabyla
dojmu, že prověrky buď dopadly tak příšerně,
že musely skončit u ledu, nebo už jsem na tom
opravdu ze všech nejhůř a umísťuji věci kamkoli bez použití rozumu.
Všem, kteří mi i tak ještě stále zachováte přízeň, upřímně děkuji. A pro dokreslení, co se
děje s učitelkami na konci školního roku, doporučuji přehrát si na youtube písničku od Elišky
Vintrové „Červnová učitelka“.
Text: JANA CHADIMOVÁ

{ ŠKOLKA, KNIHOVNA }

DELFÍNCI, DRÁČCI A SOVIČKY SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY
Školní rok končí a děti tří tříd mateřské školy si budou užívat prázdniny. Ještě než se
rozběhneme vstříc létu, připomeňme si, co děti zvládly a zažily v posledních týdnech.

Téměř čtyřicet dětí se zúčastnilo předplaveckého výcviku v Benešově. Někteří se s vodou
teprve seznamovali, pokročilejší skupina
v závěru vypadala, že už plave. Další termín máme rezervovaný na září. Možná jste
školkové děti potkali na jarním Vítání občánků nebo míříce na besedu do knihovny.
V květnu děti na besídce popřály maminkám
k svátku. Odvážní zájemci odjeli na školku
v přírodě do Strážného v Krkonoších, kde si
vyzkoušeli, jaké to je nemít mámu po ruce.
V červnu nastal čas výletů. Nejstarší děti odjely do Prahy na představení Divadla Spejbla

a Hurvínka. Zažít něco ze středověkého života mohly jiný den všechny školkové děti.
Na statku v Takoníně si mohly například vyzkoušet, jak se pralo, mlelo obilí nebo zpracovával len. Představení o princi Bajajovi
doplnily vtipné kulisy a živý kůň. Z důvodu
deštivého počasí se až na několikátý pokus
podařilo dětem na školkové zahradě ukázat
dravé ptáky a představit, co je to sokolnictví.
Každý měsíc školního roku do školky přijelo
divadélko a navíc si každá třída vymyslela
i další minivýlety, batůžkové výpravy či jiné
aktivity. Velká část rodičů se rozhodla pro
děti připravit červnovou Zahradní slavnost,
na které se již tradičně loučíme s budoucími
prvňáčky. Dali dohromady program s tématikou Karla IV. a spoustou zábavných aktivit.
Za to jim patří obdiv.
Prvního září přivítáme „staré“ i „nové“ děti.
Velké změny nechystáme. Třídy najdete tam,
kde jsou i nyní. Paní učitelky a další zaměstnanci zůstanou doufejme ve stejném složení. Smíšené složení tříd se osvědčilo, a proto
v něm budeme také pokračovat.

Velké poděkování patří vedení Spolku mateřské školy Hradištko za nezištné úsilí a současně rodičům a dalším rodinným příslušníkům za příjemnou spolupráci v průběhu
celého školního roku. Za zaměstnance mateřské školy krásné léto přeje
MAGDA BÍLKOVÁ, ředitelka

KNIHOVNA ZÍSKALA DOTACI

Už zase? ptali se čtenáři i zastupitelé, ale tentokrát z jejich hlasu zněla radost nikoli politování, jako tomu bylo loni, když jsme se „zase“ stěhovali. Dobrá věc se znovu podařila,
a tak se můžeme těšit na další vylepšení naší knihovny.

Po loňské úspěšné žádosti jsme opět požádali
Středočeský kraj o dotaci ve výši 80 000 Kč
(s 5% spoluúčastí obce), ke které Kraj vydal
kladné stanovisko. Významnou část spolkne
nákup licence knihovnického programu, jehož pořízení bylo nevyhnutelné v okamžiku,
kdy náš fond překročil hranici 5 000 svazků.
Další část financí se využije na vybudování
zázemí pro knihovnici – recepci a úložné
prostory. Z využití zbývající části dotace budou mít radost sami čtenáři, a tak nebudu
všechno prozrazovat, aby měli nějaké překvapení.

Nová skupina čtenářů

Uplynulý školní rok přinesl řadu milých
setkání s dětmi při knihovnických lekcích,
spoustu nových čtenářů a další nové zkušenosti. S rostoucí školou se zároveň rozšířilo
spektrum čtenářů o děti z druhého stupně,
a tak se společně seznamujeme, vymýšlím,
jaký vhodný program je zaujme, a učím se
orientovat v knižní nabídce pro tuto věkovou
kategorii. Velmi mě potěšila návštěva šesťáků, jejich zájem o knihy i to, že vypůjčené
knihy někteří přinesli přečtené už za dva
dny. Ráda bych se jim odměnila vhodnější
otevírací dobou, aby mohli jít do knihovny
hned po škole, než odjedou na kroužky nebo
domů, odkud je k nám pěšky daleko.
Přibývají nám čtenáři, knihy i aktivity, zbývá
ještě rozšířit provozní dobu, aby knihovna

mohla poskytovat kvalitnější služby a pořádat pravidelná setkání s dětmi ze školy i školky. Postupně bychom rádi rozšířili nabídku
programů i pro jiné věkové skupiny. Věřím,
že nová otevírací doba bude dobrou zprávou
pro čtenáře podzimního Zpravodaje…
Chcete-li přispět ke zlepšení fungování naší
knihovny, zapojte se na webových stránkách
http://knihovna.hradistko.cz do ankety, kde
můžete zhodnotit poskytované služby.
Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ

PRÁZDNINOVÁ
OTEVÍRACÍ DOBA
každé úterý: 17 – 19 hodin
zavřeno: 26. července
O jiném mimořádném uzavření knihovny
vás budeme informovat na webových stránkách knihovny a prostřednictvím e-mailu.

NOVINKY PRO DOSPĚLÉ
V. Vondruška – Husitská epopej IV.
L. Nachtigallová – Deník fejsbukové matky
V. Socha – Poslední dny dinosaurů
M. Žantovský – Ochlazení
S. Mawer – Provazochodkyně
J. Moyesová – Jeden plus jedna
N. Sparks – Svatba
R. Třeštíková – To prší moře
K. Mortonová – Zapomenutá zahrada
M. Bussi – Vážka
R. Galbraith – Ve službách zla
R. Cílek – Olga Hepnarová
A. Faber – Sourozenci bez rivality
V. Cílek – Střední Brdy

NOVINKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
L. Seifertová – Pohádka o Bruncvíkovi
Z. K. Slabý – Strašidelné pohádky
I. Březinová – Vítej, Karle!
B. Matějovský – Čuňa, Zulu a Ferda
M. Sodomka – Jak si postavit letadlo
I. Margillová – Dvojčata aneb Chaos
na druhou
R. R. Russellová – Deník mimoňky
(1. – 5. díl)
D. Walliams – Příšerná teta
Z. Sugg – Girl online
N. Gaiman – Koralina
V. Rothová – Čtyřka
K. Smolíková – Řemesla
P. Sís – Hrej, Mozarte, hrej
Já, JůTuber
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ZÁMECKÝ VELKOSTATEK A ZAHRADA
Od 17. století Královské kanonii Premonstrátů na Strahově patřil v Hradištku zámek,
zámecká zahrada, velkostatek s polnostmi a rybníky (pivovarský, u zámku a v chaloupkách u Zelenků) a polesí s myslivnou a hájenkou, která ve 30. letech minulého století
vyhořela.

Barokní zámek Hradištko dal roku 1709
postavit opat Vít Seipl na místě tvrze z roku
1571. Postupně ze tří stran zámku byly postaveny hospodářské budovy. Ve 20. století byl
vjezd do zámeckého nádvoří a dvora zděnou
branou ozdobenou třemi vázami. Po levé
straně za oplocenou farskou předzahrádkou
se vcházelo do zámku. Po pravé straně brány
byla hospodářská budova. Kolmo na ni navazoval ve 30. letech byt správce statku Bohuslava Soboty, mléčnice, ve které se zpracovávalo
mléko na máslo, tvaroh a sýry, dále stáje pro
krávy a koně. Dolní část dvora byla uzavřena průjezdnou dlouhou stodolou, ve které
se skladovalo seno a sláma. Vraty stodoly se
také vyjíždělo dole ze dvora. Na druhé straně vedle zámku byl zděný vchod do zámecké
zahrady a vchod do bytu zahradníka. Pod
bytem zahradníka byly byty pro deputátníky
statku, na které navazovaly stáje pro prasata.
Uprostřed dvora bylo velké zděné hnojiště.
Za stodolou na volném prostranství byla budova na skladování nářadí a strojů. Vedle byly
zděné silážní jámy. K velkostatku patřil také
ve středu obce ovčín s barokní soškou beránka, který v zimě 1995 vyhořel. Na kopečku
u školy stojí špýchar, ve kterém se skladovalo
obilí.

Dvě části zahrady
Zámecká zahrada se rozprostírá od jižní
strany zámku až k pivovarskému rybníku.
Je ohraničená kamennou zdí přes 2,5 metrů
vysokou. Uprostřed je zahrada rozdělená zdí
na dvě části. V bližší části zámecké zahrady
byly do ohradní zdi na šesti místech vestavěny
výklenkové kapličky otočené směrem do zahrady a na náves, zdobené freskami svatých
postav křížové cesty od J. V. Spitzera a J. Mathausera. Ve vnitřních výklencích v zahradě
byly umístěné břízové lavičky pro rozjímání. Vchod do přední části zámecké zahrady
byl přímo ze zámku a zděnou brankou vedle
zámku, vjezd branou ze spodní části u stodoly. Původně byla převážná část přední zahrady
okrasná, jen na malé ploše se pěstovala zelenina a květiny pro potřeby zámku i pro zásobování strahovského kláštera. Vchod do zadní
části zahrady (štěpnice) byl kamennou brankou z přední části zahrady a vjezd ze silnice
z obce od hasičské zbrojnice blízko hostince
U Pešků a druhý vedle přední části zahrady
od stodoly. Ve štěpnici byl ovocný sad.

Správci panství
Hradištský zámek byl sídlem pro duchovní
na odpočinku. Jeho inspektoři zodpovídali za správné hospodaření na hradištském
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panství a ve sváteční dny sloužili v zámecké kapli mši. Ve 20. století byl od roku 1904
v Hradištku inspektorem premonstrátský
kněz dr. Isidor Bohdan Zahradník. Byl to
významný muž, který hájil zájmy nejen strahovského velkostatku, ale i celého regionu.
Po první světové válce se stal prvním československým ministrem železnic. Zemřel
v roce 1927 ve Vídni, kde se léčil. Dalším
inspektorem hradištského velkostatku byl
od roku 1920 až do smrti r. 1937 Bruno
František Sauer, (básník František Kyselý), ř.
kanovník Praem., kons. rada, bisk. notář, em.
farář, kněz-jubilár.
Jeden z církevních rekreantů během svého
pobytu na hradištském zámku napsal památce básníka – Premonstráta F. K. následující:
Feuilleton
Julius Skarlandt: Motiv z Hradištka
(památce básníka-Praemonstráta F.K.)
Za vrchem vrch se zvedá výš
– uprostřed zámeček bílý.
Červenou výšku má, na ní kříž
třpytí se v sluneční chvíli…
Na blízku Sázava s Vltavou
modravé vlny v dál valí.
Lesy a chlumy blíž tě zvou,
ve stráních břízky a skály.
Tebe však vábí ztichlý sad,
zámeček bílý, jenž vroubí,
altánku uprostřed stín a chlad
s resed kde vůní se snoubí…
V zapadlý jak bys vešel svět,
zašlými dýchá časy!
Kol jedle stříbrné růží je květ.
I ta zeď století hlasy
mile tak k tobě hovoří z tvářích
těch světic a svatých,

z omšelých fresek, jež azur zří,
z gloriol dávno kdys zlatých…
Oblouk kde hodin je slunečních,
po zdi výš réva se vzpíná.
Stařičký sedá tam bílý mnich.
Ve jménu Otce a Syna
i Ducha věčného rozjímá,
lyru svou k písni pak ladí,
Na skráních stříbro šedin má,
v oku však oheň plá mládí.
Za písní píseň mu v srdci zní
k Madonny… Ježiše slávě.
Motýli… ptáčci líbezní
k němu se slétají v trávě,
růže pnou, kosatce, lilie,
k němu blíž krásu svou snovou.
Bílý mnich pohledem hladí je.
Bílý mnich s bílou hlavou.
V pohádky jak by tu upadl svět,
v čas blahý, z nedohledna.
Hvizd vlaku drsně však volá zpět
za zdí… hlasy všedna…

Církevní slavnosti
Duchovní na odpočinku v Hradištku ve svátečních dnech sloužili v zámecké kapli mši
pro místní i okolní obyvatele. V té době mezi
významné události patřil o květné neděli
průvod věřících od vnějších kapliček zámecké zdi ke kapličce sv. Norberta na návsi. Tam
se konalo požehnání úrodě. Za zpěvu se věřící ubírali do zámecké kaple k bohoslužbě.
Další významnou událostí roku na velkostatku byly po žních dožínky.
Po smrti B. F. Sauera koncem 30. let byl pravděpodobně pověřen dohledem na hospodaření strahovského velkostatku ředitel Josef
Herold. Velkostatek byl pronajatý správci
panu Sobotovi a zámecká zahrada zahradníku Karlu Michálkovi.
Text: Ing. VLADIMÍR MICHÁLEK

{ Z HISTORIE }

HRADIŠTKO VE VZPOMÍNKÁCH L. PEŠKA
Se zájmem jsem si přečetl jarní Zpravodaj, jehož články o škole mně připomněly nejhezčí etapu mého života, totiž dětství prožité za První republiky na Hradištku. Narodil jsem
se zde v roce 1926, a tak jako řada pisatelů chodil jsem do hradištské školy, a to od 1. září
1932 do 1. třídy (1. oddělení) k panu řídícímu V. Kletečkovi.

S notnou dávkou nostalgie vzpomínám na hodiny po polední přestávce, v níž nám pan řídící
četl krásným, neopakovatelným způsobem pohádky. Se stejnou laskavostí pečoval o vysokou
pokojovou lípu, která stála v zadním rohu třídy
u okna. V třetím a čtvrtém postupném ročníku
nás učil již zmiňovaný pan učitel Veleba a v 5.
ročníku (3. třída, 1. odd.) pan J. Bouček, který
měl před sebou ještě výkon základní vojenské
služby. Všichni tři byli výborní učitelé – nechyběla jim přísnost a pan řídící měl krásnou
barvami zdobenou rákosku – nebyla jen pro
ozdobu. Pan učitel Veleba vlastnil v tajnosti
svou recepturu na výbornou hojivou černou
mast. Tu požívali všichni na všechno. Byl jsem
také mnohokrát načerněn. Téměř všichni žáci
po ukončení 5. ročníku (3. třídy, 1. odd.) v r.
1937 včetně dalších z Krňan a Teletína, ale bez
pikovických, začali navštěvovat, tehdy téměř
novou, štěchovickou měšťanku. V té době
nestál ještě most, což v době příchodu velké
vody s ledy (zvané dřenice) přinášelo určité
problémy, také i s dodržením docházky. V roce
1940 v důsledku velké vody jsme po vánočních
prázdninách začali chodit do školy až 1. dubna.

Hry na rybníku

Ve zmíněném čase byly v obci, mimo nynějšího „pivovarského“, ještě dva rybníky. Jeden
byl součástí návsi, pod jehož hrází jsou dnes
tenisové kurty; a druhý, pod jehož hrází bylo
stavení pana Brabce, později je nahradil nový
dům pana Zelenky K. Na teplé vodě tohoto
rybníka jsme se proháněli na neckách mezi
husami a kachnami. Tato plavidla bravurně
ovládali dva kamarádi (bratři), kteří vyhráli
všechny závody. Přirozeně, že v zimě rybniční ledová plocha byla náležitě využívána.
Hráli jsme hokej vybaveni bruslemi („šlajfkami“), za hokejky sloužily vhodně zahnuté
větve, později byly vylepšené místním panem

Návštěva u J. Herolda

Jak jsme měnili školní třídy, tak se měnilo
Hradištko. Stalo se vyhledávaným letoviskem, přibývalo letních hostů (Pražáků), jejich
děti přišly mezi nás s užitečnými moderními
novinkami. A to bych se přiblížil ve svém
vzpomínání k době, které jste se podrobně
věnovali v loňském letním Zpravodaji. Pamatuji si na všechny osobnosti, o kterých je
zmínka. O jedné však více, a to o panu Heroldovi, který navštěvoval Hradištko ještě před
30. rokem minulého století. Tento pán pozval
mne a ještě dva kamarády do jeho pražského
bytu, aby nám umožnil shlédnout hokejové
zápasy na pražské Štvanici. Na aktéry v prvním roce si již nepamatuji, ale na souboj vynikajícího klubu LTC Praha s legendou Malečkem proti kanadskému mužstvu „Polikači
kouře“, který LTC vyhrála 2:1, nezapomenu.

Jak si hrály děti
Obec Hradištko v době před 80 lety byla malinkou vesničkou bez asfaltu, bez vodovodu
s petrolejovými lampami, také ale bez hřišť
a tělocvičen, ale nám dětem se žilo pěkně.
V teplém období jsme především kopali
do čehosi, co vypadalo jako míč, později už to
byl skutečný míč. K zábavě s ním sloužila tři
místa. Jednak to byla náves s kapličkou, z níž
paní Branná dvakrát denně vyzváněla – polednici a večernici. Dále to byl prostor mezi
někdejším ovčínem a původní hasičskou
zbrojnicí, kterému se říkalo „Žlábek“ a samozřejmě hřiště u školy, v jehož blízkosti ležel
mohutný kvádr – na tom jsme se nasedávali,
povídali, zpívali a smáli – kde že loňské sněhy
jsou. Bylo spousta i jiných her mimo míčových, se kterými se těší děti i dnes.

kolářem. Puk nebyl nic jiného než kámen,
branku vyznačovaly obvykle čepice položené
na led v rozteči odpovídající našemu střeleckému umění. Rybník na návsi nám poskytoval odlišnou zábavu. Celá ta naše parta totiž
chodila pravidelně každou neděli do kostela
– do zámku. Po ukončení mše v mrazivém
dnu jsme rychle utíkali k blízkému rybníku.
Nejvíce nás lákal slabý led, který se pod námi
prohýbal. V oblibě bylo dělat „rupandu“ –
nikdy se nestalo, že jsme přišli domů všichni
suší.

Vzpomínka na pasáčka Nikolaje
Nelze nevzpomenout na dominantní postavení zámku a přilehlých objektů. V zámku
bydlel člen strahovských premonstrátů, jehož
všichni oslovovali „Pane Rado“. Horní část
zahrady sousedící se zámkem měla parkovou
úpravu a sloužila zejména k odpočinku panu
Radovi, případně jeho hostům. Spodní část
zásobovala vesnici zeleninou. Na druhé straně zámku byly budovy velkostatku. K tomu
jen jednu zmínku. Začátkem třicátých let
zakoupil nájemce velkostatku pan B. Sobota
na Podkarpatské Rusi stádo ovcí, které čítalo
asi 120 kusů včetně berana. Se stádem přijel
také pasáček – Rusín jménem Nikolaj. Brzy
mluvil dobře česky, brzy se s námi spřátelil.
Byl zde rád, neboť v jeho krásném, ale chudém rodišti se žilo dosti těžko. Jednoho dne
Nikolaj vyhnal stádo na pastvinu, které se
říkalo „Vojtěška“. Stala se ale smutná událost.
Během krátké doby se téměř všechny ovce
nadmuly a skonaly. Na živu zůstalo asi 10
ovcí a beran. Tato malá skupinka běhala volně
bez dozoru po vsi. Nikolaj zde zůstal, přešel
na jinou práci. Toto byl snad jediný neúspěch
jinak velmi dobře prosperujícího velkostatku.
Text: LADISLAV PEŠEK
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NOVÁ EDICE INFO SEŠITŮ
O HISTORII NAŠEHO KRAJE
Křest INFO sešitu Sekanka – Pompeje na soutoku Vltavy a Sázavy 11. června 2016
přilákal na 180 účastníků. V Krňanech 25. června 2016 pak pokřtíme v rámci připomenutí 120 let prvních velkoplodých jahod v Čechách INFO sešit Jahodový král – Rudolf
Strimpl.

Oba sešity zahajují nový cyklus přednášek
o významných dějinných událostech v regionu, o osobnostech, které se zde narodily nebo

jinak ovlivnily život mezi Vltavou a Sázavou.
INFO sešity jsou určeny nejširší veřejnosti
a současně žákům základních škol k zodpo-

Profesor Petr Sommer z Akademie věd křtí první INFO sešit Sekanka – Pompeje nad soutokem
Vltavy a Sázavy za účasti autorů Jana Viznera, Václava Šmeráka, zástupců obce Hradištko,
muzea v Jílovém u Prahy a široké veřejnosti.
Foto: LUCIE HAŠKOVÁ

SETKÁNÍ V DIJONU
Už více než půlstoletí jezdí na Hradištko Francouzi uctívat památku svých blízkých příbuzných. Jedním z posledních návštěvníků, kteří přijeli do naší obce, byl Jean-François
Naizot. Ten pátral po osudech svého dědečka Eugèna a následně o něm napsal knihu.
Křest knihy proběhl 16. dubna na radnici v Dijonu, kam jsme byli pozváni.

vězení otázky: Kde žiji, kde žili moji předkové, proč si vážím historie svého kraje?
Redakce INFO sešitů spolupracuje s předními odborníky, historiky ve spolupráci s AV
ČR, předními muzei a zejména s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy. V sešitu
Sekanka v závěru navrhujeme model trvalé
expozice jedné archeologické skrývky odkrytého základu domu středověké Sekanky.
Podobné „školní třídy“ mohou stát na více
místech regionu s odbornou péčí muzea v Jílovém – jen nápad, ale již velká snaha o nakoupení INFO sešitů pro žáky základních
škol v regionu ukázala, že je zájem podpořit
vztah a povědomí o místě, kde žiji.
Pro příští rok chystáme INFO sešit o Vysokém Újezdu, kostelíku Narození Panny Marie
a středověkých tvrzištích v okolí a v Ohlédnutí – Cesty domova si připomeneme vystěhování zdejších obyvatel před 75 lety. Nejzajímavější pasáže INFO sešitů pak budeme
souborně knižně vydávat v Toulkách Mezi
Vltavou a Sázavou.
Těšíme se na podporu všech, kteří chtějí poznávat kořeny života předků a tak i svého.
Info sešity si můžete zakoupit na obecním
úřadu na Hradištku.
KONTAKT: Společenství Mezi řekami, z.s.;
e-mail: info@mezirekami.cz /
Facebook.com/mezirekami,
www.mezirekami.cz,
mob. 603 196 678.
Text: VÁCLAV ŠMERÁK
dochované válečné korespondence Eugèna
Naizota a jeho manželky, která bude uložena
v archivu města Dijon. Knihu je možné si
vypůjčit v naší knihovně.

Text: LUCIE HAŠKOVÁ
Eugène Naizot pracoval na radnici jako inženýr vodohospodářských služeb. Za války
byl spolu s několika svými spolupracovníky
členem odbojové skupiny. Zatčen byl 30.
srpna 1943 gestapem a po pobytu v koncentračních táborech Buchenwald a Flossenbürg byl nakonec umístěn na Hradištku, kde
11. dubna 1945 zemřel.
Na radnici nás přijal starosta Dijonu François Rebsamen a společně jsme uctili památku padlých členů protinacistického odboje. Poté jsme byli pozváni na prohlídku
krásného historického centra města. Po obědě se konala přednáška pana Naizota o životě
jeho dědečka, které se účastnila široká veřejnost. Ta byla zakončena křtem knihy „Dans
les pas d´Eugène“ a slavnostním předáním Při rozhovoru s Michelem Clissonem, Jean-Françoisem Naizotem a Françoisem Rebsamenem
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KOUZELNÁ ROSTLINA ZVANÁ KLOKOČÍ
Jak přesně už je vlastně stará ona písnička Jiřího Suchého, jsem na webu nenašla, ale
vykoukla tam v diskuzi věta „Co to k... a vůbec znamená klokočí, ty vole, babička klokočí?“ – s čísi podivnou odpovědí, že je to „babička bylinkářka“! To mě překvapilo, protože
pod větvemi těchto zajímavých a teď si myslím, že i poměrně neznámých keřů „klokočí“
chodím skoro denně. Takže:

Klokoč zpeřený je poměrně vysoký keř, poněkud připomínající černý bez; květy a plody
má ale v hroznech (odtud Staphylea pinnata,
z řeckého stafylé – hrozen, ty bezové jsou
v okolíku). Nejhezčí byly klokoče asi v květnu, když byly obsypané množstvím bílých
květů ve tvaru zvonečků s fialovými špičkami poupat. Voňavé kvítky mají velké množ-

v minulosti hojně využívány, došlo v přírodě
k velkému úbytku těchto keřů.
Klokoč byl považován za kouzelnou rostlinu, a proto se z jeho lesklých tvrdých semen
vyráběly trvanlivé růžence, amulety a různé
ozdoby oděvů. Olej lisovaný ze semen sloužil
ke svícení a používal se údajně i v léčitelství.
Ceněné bylo také dřevo vzrostlých keřů, které je hezky zabarvené do žluta a díky pomalému růstu značně pevné. Z něho se vyřezávaly zejména kříže a různé figurky, ale i hole
a tlouky do máselnic.
České jméno klokoč vzniklo nejspíše od slova
klokotat, protože zralé tobolky chrastí jako
rolničky. Mnohá jména obcí nebo jejich částí
jsou od klokoče odvozená. Nejblíže jsou Klokočná u Říčan a u Benešova, ale také např.
Klokoč (u Litoměřic), Klokočí, Klokočov
nebo Klokočovská Lhotka.

U nás je tato dřevina původní jen na jižní
Moravě, v Čechách je už jen málo lokalit,
kde se klokoč samovolně udržuje výsevem –
ale jsou to zřejmě místa, kde je kdysi u svých
obydlí pěstovali lidé, aby je chránil před zlými
duchy. Dnes je můžeme najít v okolí Polabí
a Posázaví, kdysi údajně rostly i na Medníku
– a tři poměrně staré naštěstí stále ještě rostou u našeho rybníčka, hned za zdí v zahradě
mateřské školy.
Text a foto: EDITA FIKEROVÁ

ství nektaru, a tak jsou velkým lákadlem pro
hmyz. Přesto ale ze všech květů plody koncem léta nevzniknou; a dokonce některé jsou
i bez semen. Jejich plody, tobolky, jsou na pohled velmi efektní, na dlouhých stopkách najdete jen pár světlezelených lehounkých balónků velikosti švestky, a pokud je vítr zanese
až na rybníček, krásně plavou na hladině.
Dozrávají v říjnu, kdy zhnědnou a uschnou,
ale vydrží na keřích velmi dlouho po opadání
listí. Každá tobolka obsahuje většinou jedno
semeno, lesklý světle hnědý soudeček, který
časem tmavne. Velikost semen kolísá kolem
jednoho centimetru, záleží na množství vláhy během zrání. Hodně chutnají hlodavcům
a rychle vysychají, a tak se keře příliš nemnoží. Jelikož navíc všechny části rostlin bývaly

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
16. DUBNA
LILLY BARTÁK
NELA PROCHÁZKOVÁ
STELA SKÁLOVÁ
MICHAELA MATYÁŠOVÁ
MAX BARTÁK
MICHAL JIRÁČEK
JIŘÍ ZIRKLER
FILIP JANOUŠEK
Tentokrát chyběl pouze Lukáš.
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U HASIČŮ SE HNULY LEDY

Ve svém příspěvku bych rád shrnul činnost dobrovolných hasičů za uplynulý půlrok,
a to jak pořádání kulturních akcí nebo účast při významných událostech, tak výjezdy
naší zásahové jednotky. Čeká vás také jedno překvapení, které zapíšeme do naší
kroniky zlatým písmem.

Jako první se musím zmínit o lednové Ponovoroční soutěži v „požárním sportu“. Vloni
jsme uspořádali první ročník a povzbuzeni jejím úspěchem jsme se nadšeně vrhli
do druhého pokračování. Do netradičního
závodu se nám letos přihlásilo devět družstev
z okolních obcí a jedno z Prahy z Řeporyjí.
Jednotlivé disciplíny byly zvoleny tak, aby
měly vždy něco společného s činností hasičů, ale i tak, aby pobavily nejen soutěžící,
ale především diváky. Podle ohlasu a příslibu
účasti v příštím ročníku se nám to myslím
podařilo. Počasí přálo, a tak si všichni v dobré náladě zasoutěžili, pobavili se, pochutnali
si na klobáskách z grilu a v neposlední řadě
byli odměněni hodnotnými cenami.

Ale naštěstí se v pátek vše obrátilo a sobota
nás hřála sluncem a příjemnými teplotami.
A tak jsme mohli návštěvníkům a především
dětem nabídnout spoustu zábavy a soutěží
o ceny. Děti si mohly vyrobit vlastní čarodějničky, s rodiči opéci buřtíky a jako finále
přišlo zapálení hranice i s čarodějnicí na je-

Zklamání na hasičské zábavě
Další akcí, kterou jsme pořádali ve spolupráci
s mateřskou školkou, byl tradiční masopustní
průvod obcí. O čtrnáct dní později se konala
Hasičská zábava v sokolovně. Bohužel musím
konstatovat, že i přes snahu a vysoké nasazení
všech členů SDH při přípravě na tuto událost,
se letošní ročník stal nejslabším. Nejnižší návštěvnost v historii nezvedla ani nabídka bohaté tomboly, do které se nám podařilo sehnat ceny od mnoha sponzorů, ani osvědčená
a oblíbená kapela. Škoda. Snad příští rok bude
úspěšnější a třeba i v novém formátu. To však
je zatím tajemství a my jen doufáme, že vše
vyjde tak, jak si představujeme.

Hřejivé čarodějnice
V sobotu 23. dubna se naši členové podíleli
na organizaci Školního plesu. Na další víkend
připadly čarodějnice. Počasí s častými sněhovými přeháňkami, které panovalo celý týden
předcházející svatojakubskému veselí, nasvědčovalo spíše přicházející zimě než jaru.

jím vrcholu. Děti čekaly na zapálení hranice a my dospělí na to, až děti půjdou spát,
protože zábava v hasičské klubovně i u hořící
hranice trvala až do brzkých ranních hodin.
Kromě zmíněných akcí se členové SDH
Hradištko účastnili pietního aktu u pomníku padlých za druhé světové války, který se
konal 7. května, a téhož dne i Svatofloriánské mše ve Slapech. Dále jsme se podíleli
na zajištění předávacího místa při běžeckém
štafetovém závodě Vltava Run 15. května.
Vzhledem k termínu vydání Zpravodaje se
o nejdůležitější akci, kterou je příprava a organizace hradištské pouti a pouťové zábavy,
zmíním až v příštím vydání.

Výjezdy zásahové jednotky
V druhé části mého příspěvku bych vás rád
informoval o činnosti zásahové jednotky
sboru dobrovolných hasičů Hradištko. Le-

tošní první půlrok byl oproti jiným bohatý
na výjezdy naší jednotky. Nemalou měrou
k tomu přispělo počasí se sněhovou kalamitou na přelomu února a března, kdy jsme
odstraňovali velké množství popadaných
stromů a větví především z veřejných komunikací, ale i jinde, kde hrozily pádem nebo
bránily průchodu či průjezdu.
Dalšími případy, o kterých je nutno se zmínit, je březnový požár nakladače na silnici
směr Třebsín, a především požár rodinného
domu na Masečíně – Hvozdech. U tohoto
případu se ukázalo, jak zlý pán může oheň
být. I přes nasazení několika jednotek, jak
profesionálních, tak dobrovolných hasičů, se
bohužel nepodařilo zabránit obrovské škodě,
která dosahuje několika milionů, a dům byl
prakticky celý ohněm zničen. A jen díky úsilí
hasičů se oheň nerozšířil na okolní les. Příčiny tohoto požáru jsou stále v šetření.
V neděli 5. června jsme vyjeli hned ke dvěma
po sobě jdoucím případům. Na Brunšově došlo k požáru automatické pračky, kde naštěstí
nedošlo k větší škodě. Přímo od tohoto zásahu jsme byli odvoláni k požáru chaty v plném
rozsahu v Krňanech. Vzhledem k tomu, že
zde došlo také k výbuchu uskladněných propanbutanových lahví a kanystrů s benzínem,
nepodařilo se malou chatu už zachránit.

Historická změna
Ještě na závěr bych se rád zmínil o jedné
důležité změně, která nastala v naší jednotce. Po šesti letech mého působení u JSDH
Hradištko se mi podařil uskutečnit jeden
z plánů a úkolů, které jsem si hned od počátku předsevzal v mé funkci velitele. Tímto
úkolem bylo spojení zásahových jednotek
obce Hradištko a Pikovic. A to se od prvního května letošního roku stalo skutečností.
Hradištko má nyní jednu společnou jednotku, zařazenou do poplachového plánu jako
JPO III. Tuto jednotku tak dnes tvoří dvacet
dobrovolných hasičů, kteří společně prochází
všemi výcviky a školeními. Je to pro mne obrovský profesní úspěch, protože jako profesionální hasič vím, že nyní budou naše případné zásahy daleko účinnější a kvalitnější a my
tak můžeme přispět k vaší vyšší bezpečnosti.
Se splněním tohoto úkolu úzce souvisí můj
další, ale mnohem těžší úkol, nebo spíše
obrovské přání a tím je nové nebo alespoň
novější zásahové vozidlo. Tady bude cesta
k úspěchu mnohem složitější, protože sehnání dostatečných finančních prostředků
není jednoduché, ale nevzdáme to a věřím,
že jednou k vašemu většímu pocitu bezpečí
a klidu přispěje nejen super parta nadšených
dobrovolných hasičů, ale i nová technika.
Držme si všichni palce, ať je to brzy.
Text: JIŘÍ FERENCEI
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ZPRÁVY Z PIKOVIC

Již tradičně jsme se sešli v naší pikovické „Sázava aréně“ (fotbalové hřiště), abychom
oslavili svátek pálení čarodějnic. K dispozici bylo točené pivo, limonády a buřty s chlebem. Vatra byla mohutná a, jak bývá zvykem, postavená na břehu Sázavy, což kvitovali
s povděkem hlavně hasiči. Účast byla velká, hlavně dětí se sešla přesila, a tak se těšíme
zase na příští rok.

Pikovičtí hasiči, ve svém omlazeném kádru,
vzali svoji roli velmi vážně a začali se aktivně zúčastňovat hasičských zásahů spolu
s kolegy z Hradištka. Nejen nový, společný
název JSDH Hradištko (SDH Hradištko
a SDH Pikovice), ale i operační systém, resp.
SMS zprávy, jim umožňuje přísun informací o vyhlášených zásazích. Absolvovali
od kolegů na Hradištku školení týkající se
zacházení s dýchací technikou, účastnili se

hasičské soutěže v Dobříši, v jarních měsících
dokončili rekonstrukci sociálního zázemí
v tábořišti v Pikovicích. Dále pak pomáhali
organizačně zajistit dopravní situaci během
trampského setkání v Pikovicích apod. Aktivit a plánů je mnoho a s tím je spojená
i obměna technického vybavení, resp. je čas
se rozloučit se starou zásahovou technikou.
Přejeme našim hasičům hodně zdaru, co nejméně práce a „horkých chvilek“.

Fotbalové okamžiky
Naše fotbalisty čeká poslední zápas 26. kola
IV. třídy skupiny A. Nyní okupují čtvrtou
příčku z celkového počtu 14 mužstev. V době
vydání tohoto Zpravodaje již budou známy
konečné výsledky, a tak věříme, že se jim podaří ukončit sezónu na tomto pěkném místě. Nicméně i tento kádr se potýká s problémem zajištění účasti potřebného počtu hráčů
na každý zápas. Bohužel, kouzlo kolektivního
ducha se jaksi vytrácí, ale pevně věřím, že se
do nadcházející sezóny podaří zlepšit „morálku mužstva“ a my budeme moci opět přijít
fandit na domácí zápasy do naší Sázava arény
a povzbuzovat naše hochy i mimo ni.

Pikovické sběrné místo
Vím, že o odpadech bylo již na stránkách
Zpravodaje napsáno hodně slov, nicméně
opakování je matka moudrosti, a tak i já chci
našim spoluobčanům, stálebydlícím i chatařům připomenout, že máme v Pikovicích
sběrné místo a že zatím není moc využívané. Pokud chceme, aby nám bylo zachováno, choďme do něj, ukládejme svůj odpad
na něm a mějme dobrý pocit, že děláme něco
pro své okolí. Možná bychom chtěli upravit otevírací dobu, nebo kontejnery na jiný
odpad, tak to sdělme kompetentním (OÚ),
ale nebojkotujme to, co pro nás vybudovali
a po čem jsme léta volali.
Text: KATEŘINA CIENCIALOVÁ;
foto: Zdeněk Prošek

KRÁSNÉ POČASÍ A POHODA – DALŠÍ DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI

Není to tak dávno, kdy jsme si při vyhlášení data Dětského dne na Hradištku mohli být téměř
jistí, že nám zase krásně zaprší. Od doby, co jsme přesunuli pořádání na neděle, se ale vše
obrátilo a i letos nás provázelo krásné letní počasí, přestože předpovědi říkaly něco jiného.

Po loňské zkušenosti, kdy si přišlo zasoutěžit
rekordních 250 dětí, jsme už od středy připravovali spoustu odměn za splněné úkoly.
Díky zařazení našeho Dětského dne do celostátního programu České unie sportu „Sportuj s námi“ jsme opět mohli pro děti objednat
velký skákací hrad, který byl od prvních minut plně vytížen.

Hřiště se během pár minut zaplnilo, rodiče si
užívali odpočinku na travnaté ploše a na lavičkách u klubovny, kluci a holky svědomitě
plnili úkoly a vedoucí na stanovištích dohlíželi, aby si razítko za splnění úkolů každý
zasloužil. Na konci čekal na všech 220 soutěžících balíček odměn, skvělá malinovka
a vlastnoručně opečený buřt u táboráku.

Rád bych poděkoval Míše a holkám za celou
přípravu, hasičům, myslivcům, sponzorům,
obecní četě, DJ Tondovi, správcům stanovišť
a všem vám, kteří jste přišli a přispěli tak
k příjemnému nedělnímu odpoledni.
Text: LADISLAV VONDRÁŠEK,
TJ Slovan Hradištko
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CHCETE SE ÚČASTNIT 16. SVĚTOVÉ GYMNAESTRÁDY?
Toto setkání pořádá jednou za čtyři roky Mezinárodní gymnastická federace (FIG). Příští
se uskuteční na jaře 2019 v pro nás blízkém Rakousku, konkrétně v Dorbinu. V minulosti gymnaestráda proběhla například ve švýcarském Lausanne nebo ve finských Helsinkách.

Jde o hnutí, které oslavuje krásu pohybu
ve spojení s hudbou, to vše v příjemném a milém společenství lidí, kteří mají chuť se něco
nového naučit a poznat. Setkání se účastní
zástupci z celé Evropy a Severní Ameriky.
Součástí gymnaestrády bývá bohatý kulturní
a sportovní program, města kde se pořádá,
vždy gymnaestrádou doslova žijí. Účastnice
minulých gymnaestrád z Lausanne i z Helsinek přijeli s množstvím krásných zážitků.

Kdo se může zúčastnit
Nyní se objevila mimořádná možnost účastnit se dalšího světového setkání. K účasti
stačí nacvičit hromadnou skladbu pro ženy
(a muže – bude-li jich dost J). Vůbec nezá-

běžného zájmu o účast, bez něj není možné
zahájit další přípravné kroky. Pokud vás tato
aktivita zaujala a chtěli byste se stát její sou-

leží na tom, jak jste zdatní a kolik
je vám let a zda jste někdy něco
cvičili nebo ne. Pokud se najde
dostatečný počet účastníků, bude
nácvik probíhat zde v tělocvičně na Hradištku, pod hlavičkou
České asociace Sport pro všechny
a České gymnastické asociace,
které jsou garantem českého vystoupení na gymnaestrádě. Příprava skladby a její nácvik bude
probíhat od jara 2017.

Co se bude nacvičovat
Skladbu připravuje autorský kolektiv vedený
Vilémou Novotnou z FTVS a pracovně se
jmenuje „Gymnastický sen“. Vychází z myšlenky, že pohyb má být nejen zdravý, ale má
být i pramenem potěšení a sdílené radosti.
Hudba bude vycházet ze známých swingových melodií, jejichž nahrávku připravuje
Rozhlasový Big Band Felixe Slováčka. Cvičení bude s netradičními pomůckami – ženy
budou cvičit se sítí, muži s hůlkami na nordic
walking a bude určena všem úrovním – zdatnějším i méně zdatným cvičencům.
V tento okamžik probíhá zjišťování před-

částí, přihlaste se na e-mailu: flemrovamirka
@seznam.cz nebo na janiepos@seznam.cz,
případně telefonicky na 606 312 982 nebo
606 163 956, kde je možné získat další doplňující informace. Zejména uvítáme aktivní
maminky, babičky, táty a dědy – nezáleží na
věku, kondici, zkušenosti s cvičením. Rozhodující je zaujetí a chuť. Přihlásit se do 15. října
2016 může opravdu každý.
Na setkání a společné chvíle strávené cvičením se těší
MIRKA FLEMROVÁ
a JANA POSPÍŠILOVÁ

V BIKEPARKU TO ŽIJE
Náš sport je trochu odlišný od jiných, nesnažíme se být nejrychlejší, získat co největší
počet bodů nebo porazit soupeře. Scházíme se, abychom si užili atmosféru mezi kamarády, abychom si užili pocit z ježdění a abychom se neustále zlepšovali ve svém umění.

K našemu sportu také neodmyslitelně patří
práce na skocích a dalších překážkách, které
využíváme. Často je náročnější dobrý skok
postavit, než přes něj hezky skočit. To vše
nás baví, a proto jsme velice rádi, že máme

Pavel Beránek na menších skocích
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k dispozici prostor, kde se můžeme realizovat, který můžeme považovat za naše hřiště.
Letos na jaře jsme po delší době vzali do ruky
lopaty a další nástroje, abychom dráhu připravili na dlouho očekávané slunečné dny,

Ota Wohlmuth skáče největší skoky v bikeparku
kdy se scházíme ve velké partě, abychom spolu jezdili a skákali na kolech. Opravili jsme
téměř všechny používané překážky na dráze a také jsme se vrhli do údržby dřevěných
rozjezdů. Oba už potřebovaly nová prkna,
po kterých se rozjíždíme, abychom nabrali
rychlost na největší skoky. Materiál na opravu a nářadí na údržbu skoků jsme nakoupili
z peněz, které jako dotaci (10 000 Kč) dostalo naše občanské sdružení od obce. Další
zejména dřevěné stavby, které už chátraly,
jsme se rozhodli zrušit. V plánu jsou další
úpravy, které mají za cíl změnit některé překážky tak, abychom měli snadnější údržbu
a bikepark byl pro návštěvníky neustále v co
nejlepším stavu.
Text: FILIP ŠIMER,
foto: Matěj Ballek

{ RŮZNÉ }

KALENDÁRIUM

Dětský příměstský tábor Hradištko

zaměřený na výtvarnou výchovu, plavání a turistiku

Termín konání: 22. až 26. srpna 2016

sobota 2. července 2016,

Spojení: blanka.dvorakova@cmail.cz, tel.: 774 990 004
Cena: celý týden 2 500 Kč jednotlivé dny 600 Kč/den

areál kempu v Pikovicích

sobota 9. července 2016 od 10 do 24 hodin,
Slapy čp. 74

HUDEBNĚ-DIVADELNÍ FESTIVAL CIHLAFEST

sobota 16. července 2016 od 14 hodin,
Třebsín – Třebsínská zvonička

23. – 24. července 2016 od 9 do 17 hodin,
sběrný dvůr na Brunšově

CHARITATIVNÍ SBÍRKA

sobota 6. srpna 2016, Štěchovice
ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ
neděle 21. srpna 2016
NETVOŘICKÁ POUŤ
sobota 27. srpna 2016 od 13 hodin,
venkovní areál hradu Týnec nad Sázavou

OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL

středa 31. srpna 2016
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO PAVILONU
ZŠ Hradištko, VÝSTAVA O HISTORII ŠKOLY
sobota 10. září 2016, tábořiště Pikovice
MISTROVSTVÍ SVĚTA V RÝŽOVÁNÍ Z ŘEKY

 NAPSALI JSTE NÁM  NAPSALI JSTE NÁM  NAPSALI JSTE NÁM  NAPSALI JSTE NÁM 

HUDEBNÍ FESTIVAL ROZMARNÉ LÉTO

Vážená redakce,
ve Zpravodaji ze zimy 2015 se píše mj. o historii Sekanky. V článku se
autor zmiňuje o nálezu prstenu se záhadným zvláštním nápisem HUDRUNTALR. Příslušný odstavec končí otázkou: Komu asi tento prsten mohl
patřit a co tento záhadný nápis asi znamená?
Protože umím německy a znám německé reálie, tak jsem celou záhadu
záhadného nápisu na prstenu rozluštil za chvilku. Je to totiž velmi jednoduché. Hudrun je staré německé ženské jméno, které přežilo až do dnešních dob. Všichni známe např. známou modelku Heidi Klum a tato Heidi
má ve svém občanském průkazu své jméno napsáno spisovně Heidrun.
Nápis se nachází na prstenu z roku 1250. V té době se ještě Heidrun psala
jako Hudrun a teprve postupem času a vývojem jazyka se z toho stalo
současné Heidrun. HUDRUN = současná podoba HEIDRUN.
Zbývá vyřešit druhou část záhadného slova. Co asi znamená slovo TALR?
Většina mužských německých slov má koncovku -er, např. der Sammler,
der Fehler, der Tischler apod., ale přestože se píše koncovka -er, tak se to
německy vyslovuje bez „e“, takže foneticky: Samlr, Félr, Tišlr. A podobnou
koncovku -lr najdeme i v našem záhadném nápisu TALR.
Český jazyk rozlišuje ženská jména pomocí přípony -ová, jenže Němci tuto
příponu nemají. Takže otec Heidi Klum se jmenuje např. Ralf Klum a jeho
dcera se jmenuje Heidrun Klum. Žádné -ová (Klum-ová). Slovo TALR by
tedy mohlo být napsáno správně spisovně TALER.
Proto si myslím, že celá záhada záhadného nápisu na prstenu žádnou záhadou není. Prostě kdysi na Sekance žila paní německého původu, byla ze
šperkařského rodu (viz odkaz na článek o německých šperkařích), a tak si
na prsten vyryla své jméno. A nebo samozřejmě to mohl být šperkař, nebo
kdokoli jiný, který na prsten nechal vyrýt jméno své milé, Heidi Talerové.
Jestliže se tedy na Sekance, kde žilo značné množství německy mluvících
řemeslníků, našel prsten s nápisem HUDRUNTALR, pak to neznamená nic
jiného, než že prsten patřil osobě buď ženského, nebo mužského pohlaví
a nápis znamenal ženské jméno HUDRUN TALER = dnes česky hovorově
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Heidi Tolarová.(redakčně kráceno)
VÁCLAV DAMAŠEK

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

redakce@hradistko.cz

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

sobota 16. dubna
2016 v 15 hodin
knihovna Hradištko

ČERP
TEPELNÁ ČERPADLA
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Teplo
pro Vas

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

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

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL
Econo AIRFLOW
HiEcono AIRFLOW Power AIRFLOW

