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Dne 5. srpna byl na zahradě školy zasazen památný strom jako
připomínka nadcházející významné události. Sázení platanu se
ujal ředitel školy O. Hynek, zastupitel M. Neužil a T. Kostečka.

V úterý 30. srpna byla slavnostně otevřena nová budova základní školy pro druhý stupeň. Otevření se zúčastnil ministr
financí, zástupci naší obce i široká veřejnost. Více na str. 2.

Při příležitosti otevření nové školy byla uspořádána výstava
o historii hradištské základní školy. K vidění byly školní kroniky,
historické fotografie i staré učební pomůcky.

Ve čtvrtek 1. září byl v naší škole zahájen 141. školní rok. Při
slavnostním stužkování bylo na školní zahradě za krásného
počasí přivítáno 26 prvňáčků. Více o dění ve škole na str. 12.

Ve čtvrtek 6. října proběhlo udílení titulu Středočeský Kramerius
pro nejlepší neprofesionální knihovníky. Mezi oceněnými byla
i hradištská knihovnice Lucie Hašková.

Letos podruhé se v aule základní školy sešli rodiče s nově narozenými dětmi. Vítání občánků tradičně připravily členky Sboru
pro občanské záležitosti. Jména dětí najdete na str. 13.

Tradiční podzimní akcí, kterou pořádá základní škola, je dýňobraní, které se konalo v úterý 25. října. Po setmění školní zahradu ozářilo několik desítek vydlabaných dýní.

V pátek 28. října vyrazili členové Mysliveckého sdružení Medník
na první letošní naháňku. V lesích okolo Hradištka se jim podařilo ulovit deset kusů černé zvěře.

{ EDITORIAL }

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY

• Byla uzavřena pobočka České pošty, poštovní
služby poskytuje Pošta Partner.
• Byla schválena Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností.
• Ze zastupitelstva odstoupil Tomáš Hoznourek,
novým členem OZ se stal Ing. Antonín Branný.
• Byla dokončena oprava schodů na Brunšově.
• Byla provedena základní oprava schodů v ulici
Horní Průhon v Pikovicích.
• Postupně dojde k výměně poškozených dopravních značek.

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

příprava podzimního
Zpravodaje nebyla tentokrát
vůbec jednoduchá. Na sklonku
léta všichni žili blížícím se
slavnostním otevřením nové
budovy základní školy. Každý
sliboval napsat příspěvek
až po tomto okamžiku, „až
bude o čem psát“. Během září
se začalo schylovat k další
senzaci, v médiích se objevila
informace, že premonstráti
vrátí obci Hradištko veškerý
majetek. Proto jsme posunuli
vydání Zpravodaje a plánovali
dvojčíslo podzim/zima,
jehož tématem bude historie
tohoto dlouholetého sporu.
Ale protože zatím neexistuje
dohoda, která by potvrdila
vrácení majetku do vlastnictví
obce, i od tohoto záměru
jsme upustili. Nic však není
ztraceno a stále probíhají
důležitá jednání. Pověřená
skupina zastupitelů věnuje
veškerou energii tomu,
aby vše dovedla do zdárného
konce. Děkujeme tedy za
trpělivost a pochopení.
V tématu Zpravodaje jsme se
nakonec vypravili za hranice
Hradištka. Představíme si
obce, které s námi sousedí,
jejich minulost i současnost.
Při hledání člověka pro
rozhovor jsem byla požádána
o výměnu role. A tak jsem se
v roli zpovídaného tentokrát
ocitla já sama. Ráda bych
jeho prostřednictvím nechala
nahlédnout pod pokličku
Zpravodaje, který od tohoto
čísla bude zdobit barevná
obálka.

LUCIE HAŠKOVÁ

• Z důvodu malého zájmu občanů byl ukončen provoz sběrného místa v Pikovicích.

• Byly opraveny části komunikací v ulici Školní
a Oblouková. Pro rok 2017 bude vypracován harmonogram oprav dle nutnosti a vytíženosti jednotlivých místních komunikací.
• V ulici Sportovní se rozsvítila dvě dlouho očekávaná parková svítidla.
• Rozšíření veřejného osvětlení o nové světelné
body bude realizováno na jaře 2017.
• Na přání školáků byl v blízkosti školy umístěn
odpadkový koš.
• Od září byla rozšířena otevírací doba knihovny.
• V areálu mateřské školy bylo instalováno nové
veřejné osvětlení.

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

Na redakci Zpravodaje se obrátil ředitel Státního okresního archivu Praha-západ v Dobřichovicích Pavel Buchtele s žádostí o pomoc při pátrání po vojákovi Bohumilu Rezlovi, který za druhé světové války
vstoupil do československé zahraniční armády a na území Francie bojoval proti německé armádě. Po
válce se vrátil do Československa a zbytek života strávil na Brunšově. Pracoval jako hlídač v loděnici ve
Štěchovicích. Pokud má někdo ze čtenářů nějaké další informace o Bohumilu Rezlovi, hlavně o době,
kdy žil v obci Hradištko, kontaktujte nás přes Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500, na e-mail redakce@hradistko.cz nebo volejte na tel. 731 658 505. Také
PÁ
můžete kontaktovat přímo ředitele dobřichovického archivu na e-mailu pavel. TRÁ
buchtele@soapraha.cz. Více informací o Bohumilu Rezlovi se dočtete na str. 13. ME
Děkujeme za reakci na minulý dotaz, díky níž jsme zjistili, že uveřejněná fotografie byla pořízena u okna hotelu Mašek v Pikovicích.
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{ SLOVO STAROSTY }

ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA

Tato významná slova našeho učitele a historika jsou v naší obci již delší dobu chápána
tak, jak byla kdysi v dávné době vyslovena. K uskutečnění těchto slov však bylo potřeba
hlavně činů. A naše činy vyvrcholily dnem 30. srpna 2016.

„buňky“ využity až do konce školního roku,
což nás stálo nejen finanční prostředky, ale
také velké nervy. Přesto si teď myslím, že ten
boj stál za to. Celou přípravu této dočasné
stavby zajišťovali pod mým vedením M. Neužil, T. Hoznourek a R. Svobodová. Musím
říct, že někteří naši občané tomuto řešení
moc nevěřili, ale když dorazili na zahájení
školního roku 2015/16, viděl jsem na jejich
tvářích spokojenost, a to byla pro mne i celou skupinu, která stavbu zajistila, ta největší
odměna.

začaly docházet anonymní stížnosti na výsledky výběrového řízení. Bohužel celá tato
akce prodloužila zahájení stavby o tři a půl
měsíce. O správnosti výběrového řízení
rozhodl až Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže v Brně a až poté jsem mohl podepsat
smlouvu s vítěznou firmou. Stavba školy byla
nakonec dokončena až v polovině května.

Na zajištění stavby nového pavilonu naší
základní školy byla podána žádost o dotaci
na Ministerstvo školství, ale bohužel nebyla vyslyšena. Tak jsem rozhodl o přeřazení
žádosti na Ministerstvo financí, kde byla registrována dne 30. prosince 2014. Dne 15. března 2015 jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení finančních prostředků. Proto jsem na
otevření nového pavilonu základní školy pozval ministra financí a místopředsedu vlády
A. Babiše, aby na vlastní oči viděl, co jsme
za přidělené finanční prostředky dokázali postavit. Samozřejmě, že část finančních
prostředků musela doplatit též obec. Stejně

V tento den byl slavnostně otevřen nový pavilon naší základní školy, který dovršil vybudování celého školního zařízení a zároveň
zajištění komplexního základního vzdělání
I. a II. stupně, tj. devítileté školní docházky
v plném rozsahu pro děti nejen z naší obce,
ale též žáků ze Slap, Buše a Nových Dvorů.
Nebyla to cesta lehká, ale v době sporů o majetek s Královskou kanonií premonstrátů
na Strahově velmi obtížná. Nešlo jen o výstavbu nové budovy, ale též zajištění stravování – vybudování nové jídelny s dostačující
kapacitou a také rozšíření kapacity kuchyně
pro přípravu jídel.
Rovněž se musela zlepšit technická vybavenost naší kuchyně ve školce. Bylo potřeba
urychleně řešit uvolnění školníkova bytu,
který musel být rychle přestavěn na další třídu mateřské školy. Ta se nacházela v prostoru
základní školy, který byl posléze využit pro
vybudování nové jídelny. Tato akce se musela
provést za chodu mateřské i základní školy.
Její dokončení probíhalo až do konce prázdnin, tj. během srpna 2014.
V této době se též muselo provést zajištění
a doplnění technické části naší kuchyně, aby
byla stoprocentně zajištěna výroba navýšené
kapacity jídel. Celá tato akce včetně projektu,
stavebního povolení, stavebních úprav, dovybavení kuchyně ve školce dalším technickým
zařízením a přepravy jídel zakoupením automobilu o dostatečné kapacitě pro převoz,
byla zajištěna během pěti měsíců a její cena
stála obecní pokladnu více než 2 mil. Kč.

Rozhodnutí o stavbě
Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu žáků
bylo rozhodnuto o přípravě stavby nové budovy základní školy v polovině roku 2013.
Na celé projekční přípravě pracoval nepočetný tým ve složení – starosta obce, člen
obecního zastupitelstva M. Neužil a ředitel
školy O. Hynek. Tato skupina dořešila pří-
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pravu projektu celé stavby včetně umístění,
až do rozhodnutí, jaká stavba to vlastně bude.
Byly dvě možnosti – buď prefabrikát, nebo
zděná stavba. Padlo rozhodnutí pro druhou
alternativu a myslím, že bylo velice správné.
Potom už nastal kolotoč ve věci stavebního
povolení a výběrového řízení na dodavatele
stavby. Bohužel po skončení soutěže na dodavatele stavby, které vyhrála firma Konsitas,

Přechodné řešení
Pro dobu školního roku 2015/16 musela být
zajištěna dočasná stavba, která měla sloužit
pouze do konce února letošního roku. Kvůli
posunutí termínu stavby školy byly nakonec

{ SLOVO STAROSTY }
tak ze svých zdrojů zaplatila 2 mil. Kč za nové
vybavení budovy. Musím konstatovat, že boj
o tuto stavbu a potřebné finance stál za to. Při
slavnostním otevření jsem viděl velký zájem
nejen rodičů, ale i dalších občanů naší obce
– rozzářené tváře, zvědavost a spokojenost,
že naše obec má devítiletou základní školu.
Byl to pro mě ohromný pocit. Děkuji všem,
kteří jste věnovali svůj čas a zájem tomu, co
se v obci děje. Zároveň bych rád poděkoval
zastupitelům M. Neužilovi a T. Hoznourkovi
a také pracovnici obecního úřadu R. Svobodové za jejich vynikající práci.

Přístavba školky
A nyní musíme naše síly soustředit na dořešení dalšího velkého problému, a to je mateřská škola. V minulé době byl připravený projekt na přístavbu včetně stavebního povolení,
ale tuto akci nešlo ani zahájit, a to v důsledku majetko-právního sporu s premonstráty,
kteří nedali souhlas s přístavbou na jejich
pozemku. V současné době je situace příznivější, a tak se začalo pracovat na úpravě projektu přístavby a úpravách zvětšení kuchyňské plochy a jejího vybavení tak, aby výroba
jídel byla v souladu s počtem dětí ve školce
a žáků ve škole. O dalším průběhu této akce
vás budeme průběžně informovat.
Další velká připravovaná akce se týká řešení
životního prostředí – odkanalizování horní
části obce Hradištko s připojením na čističku
v Pikovicích. V této oblasti řešíme jeden velký problém – a to smíšenou zástavbu rodinných domů a chat. S touto nepříznivou okol-

směrem na Brunšov. II. etapa počítá s vybudováním chodníku na Rajchardově směrem k Hradištku po levé straně komunikace
k trafostanici, kde bude přechod pro chodce
na pravou stranu. Ve III. etapě by měl být
zrealizován chodník od trafostanice na Hradištko k autobusové zastávce u rybníčku. Zde
bohužel chodník zasahuje 25 m2 do soukromého pozemku a věc se v současné době řeší.
Další připravovanou akcí je vodovod Brunšov – Šlemín. Je hotový projekt a řeší se majetko-právní vztahy na trase. Od jara letošního roku také probíhají další rekonstrukce
vodovodní sítě na Brunšově a Hradištku.

Opravy komunikací
Největším problémem naší obce jsou bohužel místní komunikace. Těch jsou desítky
kilometrů, dotace bohužel žádné a žádostí
na opravy spousta. Bude vypracován rozbor
postupných oprav, aby občané měli alespoň
částečný přehled, kdy a kde se budou opravy
provádět. Byla opravena silnice z Hradištka
k filmovému archivu na Brunšově. Opravu
zaplatil po dokončení stavby archivu NFA
ve výši 500 000 Kč. Silnice byla stavbou poškozena, a poté podle dohody opravena.
Bohužel na každou dotaci, kterou dostaneme
na velkou akci, jako je stavba školy, kanalizace, chodníku nebo vodovodu, musí obec doplácet část ze svých zdrojů. Dotace jsou různé
výše, od 60 do 90 %, a stále klesají. Z rozpočtu
obce se například platilo vybavení kuchyně
ve školce, vybudování školní jídelny a vybavení školy, a to v částce více než 6 mil. Kč.
Vaše různé dotazy zasílejte na obecní úřad
nebo mě můžete navštívit, rád vás uvidím.
Závěrem jen krátká informace ve věci sporu obce s Královskou kanonií premonstrátů.
Jednání o mimosoudní dohodě, která byla
zahájena zhruba před dvěma měsíci a zdála
se být jednoduchá, jsou znovu na bodu mrazu a zatím nevíme, jak se budou dále vyvíjet.
O další situaci vás budu velmi rád informovat
a děkuji za pochopení a podporu.
Text: ANTONÍN MERTA,
starosta obce; foto: Lukáš Strašík

ností jsme se museli zabývat i v Pikovicích,
ale situace na Hradištku je v tomto směru
ještě méně příznivá. V současné době probíhá řízení ve věci podání žádosti o přidělení
dotace na Státním fondu životního prostředí.

Ostatní projekty
Další z připravovaných akcí jsou chodníky.
Tato akce je rozdělena na tři etapy. I. etapa se
týká prodloužení části stávajícího chodníku

V lokalitě Velká Podkova a Nad Šlemínem
probíhá výstavba vodovodních řadů „PK1,
PK2, PK3“. Tato akce byla zahájena díky poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství na
vodohospodářskou infrastrukturu. V rámci
této akce jsou realizovány i vodovodní přípojky k jednotlivým objektům. Předpokládaný termín dokončení je 15. 12. 2016.
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

DISKUSE KOLEM ANKETY O OCHRANĚ
PŘED NADMĚRNÝM HLUKEM
V dubnu byla na webových stránkách obce spuštěna anketa, která reagovala na opakované stížnosti některých našich spoluobčanů na to, jak je sousedi o víkendu opakovaně
ruší hlukem sekaček a motorových pil, a jejich žádosti o schválení vyhlášky, která by
regulovala hlučné činnosti s jejich úplným zákazem v neděli a o svátcích.

Cílem ankety bylo zjistit, kolik občanů si přeje
dodržování nedělního klidu. Výsledky hlasování ukázaly, že občané jsou rozděleni na dvě
téměř totožně velké skupiny. Přijetí protihlukové vyhlášky si tedy přáli nejen jednotlivci,
ale polovina našich spoluobčanů. V zastupitelstvu se přijetí této vyhlášky projednávalo
již v minulosti a nebylo schváleno, neboť
i v zastupitelstvu byli odpůrci této vyhlášky,
kteří zastávali názor, že v případě pracovního
vytížení nebo špatného počasí nestíhají
posekat zahradu v sobotu a musí činnost
odložit na neděli. Proto jsme se usnesli na
kompromisním řešení, že omezíme hlučné
činnosti v neděli od 12 hodin a pro znění
této vyhlášky hlasovalo deset zastupitelů
z jedenácti.
Výsledek našeho jednání a následné přijetí
protihlukové vyhlášky jsme prezentovali na
webových stránkách obce, což vyvolalo několik písemných negativních reakcí. Nedorozumění způsobilo dílem nepřesné zadání
ankety a následné vysvětlení přijetí vyhlášky,

dílem nepochopení ze strany občanů, že anketa není referendum. Přesto i nadále zůstávám zastáncem webových anket a myslím si,
že mají smysl. Troufám si říct, že jsou jedinou
formou masové komunikace mezi občany
a zastupiteli.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ,
zastupitelka obce
Ohledně nové vyhlášky o omezení hluku nechápu, v čem je kompromis. Více lidí hlasovalo o neomezení hluku v neděli v čase od 12:00
hodin, a kompromisem je, že je nastavena vyhláška na zákaz hluku v čase od 12:00 hodin,
tj. vyšlo se vstříc menšině? Navíc se v anketě
hlasovalo o neděli, nikoli o svátku, který byl
obcí do klidových dnů zahrnut také. Předem
děkujeme za vysvětlení.
S pozdravem Kačírkovi
S rozčarováním jsme si přečetli, že ač je větší
množství občanů proti vyhlášce než pro ni,
byla schválena. Zatím jsme se z ohleduplnosti

vůči ostatním snažili neprovozovat hlučné činnosti v neděli dopoledne, jelikož rozumíme, že
v sobotu večer to lidé rádi natáhnou a následně si ráno chtějí přispat, a tak je sekačka v osm
ráno opravdu nepotěší. Sami taky preferujeme
večer posedět u táboráku či grilování a vstávat
později. Bohužel nová vyhláška v podstatě říká
chatařům, že pokud v sobotu není optimální
počasí a v neděli je, tak je nutné začít se sekáním co nejdříve ráno, aby se vše do 12:00
stihlo.
Analogicky zkušenost z ostatních obcí, kde
je podobná vyhláška, říká, že i lidé, kteří
v obci žijí, jdou sekat trávníky po návratu ze
zaměstnání, což je v případě Pikovic v 19.00
nebo v 20.30 (počítám přijezd autobusu).
Osobně mám raději sekání trávníku či jiné
podobné činnosti v neděli odpoledne než v pracovní dny v osm večer, respektive v neděli od
šesti ráno, jak to dovoluje vyhláška (a vzhledem k zákazu po 12:00 v podstatě přikazuje).
Musím říci, že představa ztráty nedělního ranního klidu (tak nějak přirozeně dosud dodržovaného) a sekaček běžících v pracovní dny do
22:00 (aby se vše stihlo) mne moc nadšením
nenaplňuje.
S pozdravem Jana Syrovátková

Obecně závazná vyhláška obce k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku dle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
OBEC HRADIŠTKO
Obecně závazná vyhláška
obce Hradištko č. 02/2016,
o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Hradištko se na svém
zasedání dne 26. září 2016 usnesením č. 05/
2016 usneslo vydat na základě § 10 písm. a)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále
jen „vyhláška“) je opatření k ochraně před
hlukem, v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který
umožňuje pokojné soužití občanů, rekreantů i návštěvníků obce a vytváření příznivých
podmínek pro život v obci.
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
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mravy, ochranou zdraví a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami na
zájmech chráněných obcí, jako územním
samosprávným celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
2.1 Činností, která by mohla narušit veřejný
pořádek v obci, je:
a) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
Čl. 3
Omezení činností
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době od 12.00 hodin do 22.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Čl. 4
Výjimky
V případě článku 3.1 rozhoduje o případném poskytnutí výjimky z této vyhlášky starosta obce Hradištko, především z důvodu
provedení stavby ve veřejném zájmu.
Čl. 5
Přestupky a sankce
Porušení této vyhlášky bude sankciováno
zvláštními právními předpisy, a to dle Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 6
Účinnost
Touto Obecně závaznou vyhláškou č. 02/2016
obce Hradištko se ruší Obecně závazná
vyhláška obce Hradištko č. 01/2016 ze dne
29. června 2016.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyvěšení na
úřední desce Obecního úřadu Hradištko.

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB

V rámci projektu POŠTA PARTNER došlo na Hradištku k uzavření kamenné pobočky České
pošty. Projekt počítá s přeměnou pošt na Pošty Partner tak, aby byla zachována dostupnost poštovních služeb, zejména v menších obcích. K nim  patří i obec Hradištko. Pošta je
v dané lokalitě důležitá i s ohledem na životní standard v obci, kdy pošty plní i sociální
roli v obci.

Z pohledu občanů je jednou z největších výhod projektu pružnost otevírací doby, kdy
provozovatel sám určuje rozsah hodin pro
veřejnost, který nesmí klesnout pod naše požadované minimum. Tato flexibilita umožňuje provozovatelům reagovat na konkrétní
podmínky a zvyklosti v dané obci. Také služby, které poskytuje pošta Partner Hradištko
jsou shodné se službami, které poskytovala
kamenná pobočka České pošty, s.p., a na které jsou občasné zvyklí.
Jsme rádi, že se projekt pošta Partner v obci
Hradištko podařilo úspěšně realizovat, a přejeme jak současnému provozovateli, tak ob-

čanům Hradištka, aby byli se službami spokojení, a těžili z výhod, které projekt nabízí.
Text: ONDŘEJ TAUŠ,
referent poštovního provozu

OTEVÍRACÍ DOBA
Po
Út
St
Čt
Pá

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

14.00 – 18.00
14.00 – 17.00
14.00 – 18.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Adresa Pošty Partner: Pikovická 276

NABÍZENÉ SLUŽBY
POŠTY PARTNER
ZÁSILKY

• výdej vnitrostátních a mezinárodních
zásilek, placení doplatného, dobírky, cla
• příjem vnitrostátních a mezinárodních
listovních a balíkových zásilek a zásilek EMS
•
•
•
•

PENĚŽNÍ SLUŽBY

příjem poštovních poukázek
příjem platebních dokladů SIPO
výplata poštovních poukázek
výplata důchodů

BANKOVNÍ SLUŽBY

• operace platební kartou ČSOB
(vklady, výplaty, příkazy)
• bezhotovostní úhrada
• příkaz k úhradě
• složenky
• výplatní poukázky ČSOB
• výplatní šeky, šekové poukázky
• operace s vkladní knížkou

PRODEJ
•
•
•
•

poštovních cenin a zboží
losů okamžitých loterií
on-line dobíjení předplacených SIM karet
kolkových známek

KALENDÁRIUM
sobota 26. listopadu 2016 od 14 hodin,
zahradnictví Dobeška

ČERTOVÁNÍ V ZAHRADNICTVÍ
sobota 26. listopadu 2016 v 18 hodin,
kostel ve Vysokém Újezdě

PŘEDNÁŠKA O HISTORII
Vysokého Újezdu, keltské stezce,
Sekance, klášteru na Ostrově aj. sobota

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTKO
A OBSAZENÍ FUNKCÍ
Rád bych zamezil různým spekulacím a polopravdám, co se týče funkce starosty naší
obce Hradištko a všem občanům se ze svého pohledu pokusil vysvětlit, jak se věci mají.
Po komunálních volbách v roce 2014 bylo zastupitelstvo rozděleno na dva silné tábory.
Zvolili jsme starostu pana Antonína Mertu s tím, že po uplynutí dvou let předá svou
funkci jinému kandidátovi. Během této doby se hledala různá řešení. Moje osobní situace se nezměnila, a tak nemůžu vykonávat funkci uvolněného starosty.

Došli jsme k závěru, že složení Antonín Merta jako starosta a Tomáš Pipota jako místostarosta bude nadále pokračovat. Osobně
si myslím, že pro úspěšné dotažení řešených
věcí je správné držet při sobě. A považuji také
za správné dokončit nejen současnou největší
obecní záležitost, kterou jsou spory s Královskou kanonií premonstrátů, společně ve stejném složení. Na to, že není potřeba něco měnit za každou cenu, poukazuje i skutečnost,
že se našemu zastupitelstvu a pracovníkům

obecního úřadu povedla a daří řada dalších
věcí. Samozřejmě, že jako voliči můžete mít
jiný názor. Vyslovené přání mít sjednocené
zastupitelstvo, které má na mysli hlavně Hradištko, se mi snad splnilo.
Hradištko čeká v těchto týdnech velmi důležité období, které ovlivní fungování a rozvoj
naší obce na generace dopředu, držím Hradištku všechny palce.
TOMÁŠ PIPOTA, místostarosta obce

26. listopadu, sál u Chovatelů,
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
neděle 27. listopadu 2016 v 16 hodin,
centrum obce Hradištko

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
pátek 2. prosince 2016,
Základní škola Hradištko

VÁNOČNÍ JARMARK
pátek 9. prosince od 16 do 19 hodin,
Základní škola Hradištko

DESKOHRANÍ
neděle 11. prosince 2016 v 18 hodin,
společenský sál u Chovatelů

ADVENTNÍ KONCERT
pátek 23. prosince 2016 v 18 hodin,
kostel ve Vysokém Újezdě

VÁNOČNÍ KONCERT
s koledami a cimbálem
sobota 27. února 2016 ve 20 hodin,
tělocvična Hradištko

II. ŠKOLNÍ PLES
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{ TÉMA: NAŠI SOUSEDÉ }

NAŠI SOUSEDÉ

Sousední obce mívají mnoho společného. Mají podobnou historii, přírodní ráz, mentalitu obyvatel. A přece má každá obec svá specifika a odlišnosti. Katastr naší obce sousedí s katastrem obcí Štěchovice, Krňany,
Davle a Petrov. Obce blízké a přece vzdálené.
Nejbližší nám jsou Štěchovice, jezdíme
přes ně do Prahy, využíváme jejich obchody a služby, donedávna i základní školu.
Podobný vztah máme k Davli. Z vyhlídek
na Ovčičkách a na Sekance je máme jako
na dlani.
Často sledujeme dění v těchto obcích, inspirujeme se jimi, srovnáváme. Máme podobnou historii, rekreační ráz. Jen za druhé

HOR
ZLATICH

světové války se dění v obou obcích od toho,
co se odehrávalo na Hradištku, značně lišilo.
Když se Hradištko muselo vystěhovat, projevili obyvatelé Štěchovic a Davle solidaritu
a řadě lidí nabídli střechu nad hlavou.

OBEC PETROV
Obec zaujímá plochu 950 hektarů v kopcovité krajině mezi řekou Sázavou a Zahořanským údolím. Nenápadný kopec nad Petrovem s názvem Ďábel (397 m nad mořem) je
geometrickým středem Čech. Odtud na hranice je 105 km. Polovinu katastrálního území
pokrývají lesy. Podstatná část lesů je včleněna do přírodního parku Střed Čech, ve kterém nad pravým břehem Sázavy, proti Medníku, leží evropsky významná přírodní památka Třeštibok.

Obec Petrov tvoří
tři samostatné části: Petrov, Bohuliby
a Chlomek. Vesnici Petrov založili
mniši Ostrovského
kláštera ve 13. století a první písemná zpráva o Petrově
pochází z roku 1310. Ze stejné doby je také
vesnice Bohuliby, která vznikla okolo zlatých dolů na okraji jílovského zlatohorního
pásma. Tady se zlato s různými úspěchy
těžilo až do roku 1968. Chlomek je sídelní
útvar nejmladší. První, převážně rekreační
objekty, zde začali stavět Pražané po roce
1928.

V osudu za druhé světové války je nám zase
bližší obec Krňany, neboť také místní obyvatelé museli opustit své domovy. Avšak zatímco domy na Hradištku obsadili němečtí
vojáci, ty krňanské využívali jako terče vojenských cvičení. Krňany jsou také hojně
využívány k rekreaci, ale oproti Hradištku
mají více zemědělský charakter, právě odsud
se rozšířilo pěstování velkoplodých jahod.
Jeden z důvodů, co dnes nejvíce vzdaluje
Hradištko a Krňany, je příslušnost k jinému
okresu.
Nejvzdálenější je nám obec Petrov, a to především dopravně. Dojet autem na Petrov je
trochu z ruky, a tak se pikovičtí a petrovští
občané nejčastěji potkají na železniční zastávce Petrov u Prahy.
Na území obce žije trvale 656 obyvatel. Bohužel, nejsou zde pracovní příležitosti, a tak
se odtud za zaměstnáním dojíždí především
do Prahy. Na druhé straně tvoří Petrov rekreační zázemí hlavního města. Svědčí
o tom 1 125 soukromých rekreačních objektů na jeho katastru. Původní trampování se
značně pozměnilo, přesto právě chataři mají
zásluhu na tom, že se tu nepřetržitě od roku

Petrov - Hlavní ulice
1935, vždy o Velikonoční neděli, uskuteční
lesní běh zvaný Memoriál Čeňka Pokorného. Tento závod patří mezi nejstarší běžecké
závody v Čechách.
Obec má skromné vybavení. Je tu prodejna
potravin a pošta. A tak občané využívají dalších služeb v Jílovém nebo Davli. Vyhovující
je vlakové a autobusové spojení s Prahou.
Po staletí poklidný stavební vývoj se změnil
v rušnou zástavbu po roce 1992. A tím se také
změnil vzhled všech tří částí obce. Celá obec
je napojena na veřejný vodovod, podstatná
část Petrova má napojení na kanalizaci. Vesnický charakter života se mění, a to nejen
po technické stránce.
Bohuliby - statek z 18. století
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Text: O. VOREL

{ TÉMA: NAŠI SOUSEDÉ}

MĚSTYS DAVLE
Davle a přilehlé obce se rozprostírají v místech, kde je doloženo osídlení už ze starší
doby kamenné. Svůj domov zde našli Keltové, které ve 3. a 4. století nahradili Germáni.
Později, v polovině 6. století, do naší krajiny přišli Slované, kteří vybudovali na ostrohu nad soutokem hradiště, jež bylo předmětem podrobných archeologických výzkumů
v druhé polovině minulého století.

Se Slovany se uzavírají nejstarší dějiny, jelikož pak se
setkáváme s Davlí
až v souvislosti se založením
b enediktinského
kláštera Stětí sv.
Jana Křtitele na Ostrově, který založil r. 999
český kníže Boleslav II. Pobožný. Přestože je
obec pravděpodobně staršího původu než
klášter, ke kterému náležela jako jedna z 31
osad a vsí, bere se rok 999 za rok, kdy lze poprvé historicky prokázat její existenci.
Od roku 1849 byla Davle řízena svobodně
voleným obecním zastupitelstvem. Obec
se v té době začala rychle zmáhat. V oblasti mezi Davlí a Račany vznikají dvě cihelny
a později cementárna. U Kejsíře byly otevřeny porfyrové lomy. Obyvatelé se dále živili
jako zemědělci, drobní živnostníci, plavci
a hrnčíři. K Davli v té době náleží osady Libřice, Sloup, osada sv. Kiliána a Měchenice,
kde byla známá plovárna. Provoz železniční trati z Prahy do Davle byl zahájen v roce
1900. Železniční trať pomohla rozvoji turistického ruchu v obci. Dalším důležitým rokem pro obec byla stavba zdejšího ocelového
mostu, který byl slavnostně otevřen v roce
1905 a umožnil bezproblémové spojení obou
břehů Vltavy.
V průběhu druhé světové války hostila Davle
vystěhovalce ze vzniklého vojenského prostoru okolo obce Hradištko. Během té doby
žilo v Davli 2 100 obyvatel, dále 300–500
německých vojáků a asi 60 německých dětí.
Konec války byl dramatický a obec byla osvobozena 9. května 1945, kdy početné německé
vojenské jednotky opustily Davli.
V období socialistického Československa se
Davle stala vyhledávanou rekreační oblastí
a vzniklo zde mnoho chatových osad. V roce

1960 se od Davle odpojily Měchenice. Naopak v roce 1968 se připojila k Davli Sázava.
V listopadu 1990 po dlouhých dvaapadesáti
letech se opět uskutečnily svobodné volby
do obecního zastupitelstva. Od roku 2004
Davle opět užívá historické symboly vlajku
a znak, který je odvozen od symbolu ostrovských opatů – v červeném štítě ve zlaté míse
doleva obrácená hlava sv. Jana Křtitele obklopená zlatou svatozáří s jedenácti paprsky.
Parlament ČR udělil 11. března 2008 Davli
opět status městys. Davle je součástí mikroregionu Střední Povltaví a místní akční skupiny MAS Brdy – Vltava.
Městys je od roku 2011 pravidelným účastníkem soutěže Vesnice roku Středočeského
kraje. V roce 2012 jsme získali diplom v krajské soutěži Vesnice roku „za sportovní čin-

nost mládeže“. V roce 2013 v krajské soutěži
Vesnice roku „za činnost s mládeží“ obdržela
Bílou stuhu a ocenění Video Středočeského
kraje, v krajské soutěži Vesnice roku 2014 obdržela Modrou stuhu „za společenský život“
a „Cenu naděje pro živý venkov“, v roce 2015
získala diplom „Za vzorné vedení kroniky“

a v roce 2016 „Koláčovou cenu“ a diplom
„za péči o nehmotné kulturní dědictví“.
V roce 2014 se Davle stala „Vorařskou obcí“.
K převzetí ocenění došlo 29. června 2014
v rámci tradiční pouti na Ostrově u Davle,
kde prezident Mezinárodní asociace vorařských spolků (ITRA) pan Angel Portet

předal starostovi dekret a příslušné standarty
„Vorařské obce“. Jde o mezinárodní ocenění,
jediné v Praze a Středočeském kraji, třetí
v České republice a celkově 26. v rámci
Evropské unie. Vltavan Davle byl založený
roku 1897 jako podpůrný spolek pro práci
plavců. Dne 1. února 2016 byl spolek
zapsán do Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Středočeského kraje.
Od samého začátku je spolek významnou
součástí života městyse. Spolek udržuje
přátelské a bratrské vztahy s ostatními vltavanskými spolky a organizacemi v městysi,
podílí se na mnoha společenských akcích.
Od roku 2000 je Vltavan Davle součástí
Sdružení vltavanských spolků pod názvem
VLTAVAN Čechy. Mnozí členové se zúčastňují i mezinárodních setkání vorařských
spolků.
Text: Mgr. JAROMÍR NĚMEC,
místostarosta městyse Davle

{

7

}

{ TÉMA: NAŠI SOUSEDÉ }

ŠTĚCHOVICE

Městys Štěchovice, dříve královské horní městečko, leží na soutoku řeky
Vltavy a říčky Kocáby. Je tvořen částmi Štěchovice, Masečín a Třebenice
a nalézá se v nadmořské výšce 215 m. Katastrální území o rozloze 1 430
ha obývá 1 980 osob.

Prvními obyvateli byli
Keltové, kteří na řece
Kocábě rýžovali zlato.
O vsi Štěchovice se
HOR
poprvé zmiňuje bula
ZLATICH
Přemysla Otakara I.
z roku 1205, kdy byly
majetkem blízkého
ostrovského kláštera. Obec bývala rozdělena do majetku více
klášterů, kromě ostrovského patřila také
zbraslavskému, strahovskému, a dokonce
plaskému. V 15. století se Štěchovice stávají
významným nalezištěm zlata a roku 1560 je
římský císař a český a uherský král Ferdinand
I. povyšuje na městys a uděluje jim městský
znak – dvě hornická kladívka, uprostřed
nápis „HOR ZLATICH“ a dole vycházející
slunce.

výrobou hliněného nádobí,
Štěchovice bývaly hrnčířskou osadou. Postupem času
došlo k zániku řady hrnčířských dílen. Nejznámější a
zároveň poslední dílna v obci
patří rodu Davidů, kterou založil Josef David
roku 1864.
Divoká příroda kolem Vltavy a Kocáby lákala
od počátku dvacátého století městskou mládež, která sem přijížděla na víkendy tábořit.
Právě zde se zrodil tramping a první tábořiště nazývané „Tábor řvavých“ se v roce 1918
změnilo na první trampskou osadu „Ztracená
naděje“. Poté vznikaly další a další osady a řada z nich existuje dodnes. Málokdo také ví, že
v roce 1888 byl založen Klub českých turistů
a o rok později vyznačil první turistickou trasu.
Ta vedla od přístaviště parníků ve Štěchovicích

Dominantu městyse tvoří secesní kostel sv.
Jana Nepomuckého, který byl postaven zásluhou Matěje Rady, úspěšného obchodníka
a voraře, který odkázal své jmění na stavbu
kostela. Projekt byl zadán významnému českému architektovi Kamilu Hilbertovi, který
se proslavil především dostavbou Svatovítské katedrály. Jeho návrh secesního kostela,
jehož tvary připomínaly svahy vltavského
údolí, byl tehdy velmi diskutovaný. Vrchnost
si přála postavit pseudogotický kostel, ale
K. Hilbert svůj projekt obhájil a díky němu
stojí ve Štěchovicích unikátní secesní sakrální
stavba, dodnes velmi oceňovaná. Kostel byl
vystavěn v letech 1911 až 1915. V jeho těsné
blízkosti se nachází hřbitov a fara. V loňském
roce probíhaly oslavy 100. výročí. V letošním
roce byla v okolí kostela umístěna unikátní
křížová cesta.
Dalšími dominantami městyse je betonový
obloukový most Dr. Eduarda Beneše přes Vltavu a štěchovická přehrada. Přímo v městečku a v jeho okolí se nachází několik kulturních památek. Místní kraj býval proslulý

k Svatojánským proudům. V roce 2014 došlo
ke znovuotevření této první naučné stezky
a její osazení replikami původních cedulí
z roku 1890.
V místě působí řada sdružení, spolků a organizací přispívajících k tvorbě společenského
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života. Nejvýznamnějším spolkem je Vltavan,
který byl založen roku 1898. Sdružoval lidi
z okolí Štěchovic, kteří byli s řekou Vltavou
úzce spjati. Spolek se staral o nemocné členy,
poskytoval příspěvek na pohřeb zesnulého
člena, přispíval vdovám a sirotkům. Kromě podpůrné činnosti se členové věnovali
i vzdělávacím přednáškám, naučným výletům
a pořádání zábav a plesů.
Dnešní sídlo má vybudován vodovod a kanalizaci. Občané mohou využívat poštovní
úřad, knihovnu, ordinace lékařů, mateřskou
a základní školu, různé obchody a služby.
Funguje zde čerpací stanice, penzion, ubytovna a o seniory je postaráno v domě s pečovatelskou službou. Ke konání různorodých
aktivit slouží zdejší multifunkční sportovní
a kulturní areál.
Jedním z problémů obce je nedostatečná kapacita přístupové cesty na Masečín, kde se
velmi rychle rozšiřuje zástavba. Kvůli kotlinovitému charakteru údolí jsou Štěchovice špatně odvětrávány, což vede v zimním období
k lokálním smogovým situacím. Největší
hrozbou jsou však ničivé povodně. V roce
2002 napáchala voda v obci škodu ve výši jedné miliardy Kč, poslední povodeň z roku 2013
ochromila zdejší život na několik měsíců.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ;
foto: Lukáš Strašík
Zdroj: Středočeský kraj,
Proxima Bohemia, 2009.

{ TÉMA: NAŠI SOUSEDÉ}

OBEC KRŇANY

Obec Krňany je rozdělena na tři menší katastrální části – Krňany, Teletín a Třebsín/Závist.
Na území přibližně 1 225 ha žije okolo 423 obyvatel. Obec náležela do roku 1997 k okresu
Praha-západ, nyní je součástí okresu Benešov.

Místo s tisíciletou
historií leží na křižovatce starých keltských cest mezi oppidy Závist a Hrazany. První dochovaná písemná zmínka
o obci pochází již
z roku 1061 v souvislosti s ostrovským klášterem u Davle.
Český kníže Vratislav II. ve své listině daruje
vsi Krňany, Všetice a Nové Sedlo benediktinskému klášteru. Po porážce husitů zapsal
císař Zikmund ves Krňany a další statky Pešovi ze Sedlčan. Ve stejné době patřil Třebsín
k panství Lešany a Teletín z části k Nedvězí.
V 17. století se všechny tři části obce staly
majetkem metropolitní kapituly při katedrále
sv. Víta na Pražském hradě.

Smetanova vyhlídka

pobytu v Americe
si přivezl sazenice
velkoplodých jahod.
Pěstování jahod se
zde rychle rozšířilo
a stalo se důležitou
obživou zdejšího
obyvatelstva, a to až
do období vystěhování za druhé světové války. Tradice byla
na čas obnovena i po
válce, avšak postupně zanikla. Jahody
mají Krňany i ve
svém znaku.
Díky svým krajinářským hodnotám se území
obce stalo součástí přírodního parku Střed
Čech. Mezi vyhlídkou Máj a Smetanovou
vyhlídkou, odkud je překrásný pohled do
vltavského kaňonu, se nacházejí Svatojánské

Z oslav 950 let obce Krňany

Významnou kapitolou z historie Krňan je
tradice pěstování jahod. V roce 1895 si dvůr
Chlistov v Teletíně pronajal od lešanského
panství Rudolf Strimpl, který začal hospodařit na zanedbaných polích. Ze svého

proudy, kde byly zakládány proslulé trampské
osady.
Obec disponuje základní občanskou vybaveností, a to dvěma knihovnami, hasičskými
zbrojnicemi ve všech částech obce a třemi
restauracemi, z nichž jedna nabízí ubytování. Pro sport a volný čas je k dispozici volně

Třebsín

přístupné fotbalové hřiště. Ve všech částech
obce naleznete památkově chráněné kapličky.
V obci není ani rozvod vody, ani kanalizace.
O rozvoj a propagaci obce se stará sdružení
Mezi řekami, které zároveň mapuje a odhaluje
bohatou historii našeho kraje, která pomalu
upadá v zapomnění. V rámci projektu Ohlédnutí připomnělo sdružení osudy vystěhovaných obyvatel za druhé světové války, mimojiné šíří odkaz Rudolfa Strimpla, pořádá
koncerty v kostele Narození Panny Marie ve
Vysokém Újezdu, přednášky o historii kraje
a vydává regionální publikace. Každoročně
organizuje setkání nositelů jména Krňanský.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ;
foto: Václav Šmerák
Zdroj: www.krnany.cz
Středočeský kraj, Proxima Bohemia, 2009.
Šmerák, Václav: Nové toulky mezi Vltavou
a Sázavou, 2014.

Teletín
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{ ROZHOVOR }
V Hradištku snad neexistuje člověk, který by neznal tuto milou a vždy usměvavou tvář.
Můžeme ji spatřit téměř všude, kde se náš soukromý život prolíná s veřejným životem
v obci. Je řeč o LUCII HAŠKOVÉ. Je až s podivem, že zatímco Lucie zpovídala množství
známých a zajímavých osobností na Hradištku, sama zatím ještě rozhovor do Zpravodaje
neposkytla.

Lucko, když bych měla udělat výčet, odkud tě můžou občané Hradištka znát,
bude toho celá řada: Zpravodaj, knihovna,
zastupitelstvo, téma vystěhování, taneční spolek Nech-těla odpočívat, nejnověji
i základní škola a… Nezapomněla jsem
na něco? Vysvětli mi, jak to všechno při
třech dětech stíháš?



připravuješ, jsou velice oblíbené. Vládne tu
díky tobě uvolněná atmosféra, ne to, na co
jsme zvyklí z jiných knihoven. Dalo by se říci,
že je to společenská událost jít v Hradištku
do knihovny… Prozraď čtenářům, jak jsi
toho dosáhla.

Knihovnu neberu jako práci, ale jako zábavu. Jedenáct let to pro mě bylo odreagování
od dětí, chodila jsem tam s dobrou náladou,
protože jsem se tam těšila. Mateřská mi skončila, ale radost z této práce stále trvá. Nikdo

obyvatel, ale i německých vojáků a vězňů
z koncentračního tábora. A to odstartovalo
mé pátrání po této části historie, zpovídání
pamětníků, prohledávání archivů, označení
místa, kde tábor stál, a nakonec i vybudování
naučné stezky Vystěhované Hradištko.
Můžeme se těšit na něco obdobného,
jako byla tato naučná stezka? V loňském roce páťáci vymýšleli, že by byli rádi
za nějakou připomínku slovanského hradiště na Sekance.
Sekanka je dalším místem v naší obci, které
si zaslouží pozornost. Díky práci historika
J. Víznera a V. Šmeráka o ní vyšla v loňském
roce publikace a my jsme na základě jejich



KNIHOVNICE JE NEJMÉN
sem nechodí naštvaný, nikdo si nestěžuje,
naopak má každý radost, když mezi novinkami objeví knihu, kterou si přál. V jednom
průzkumu jsem kdysi četla, že knihovnice je
nejméně stresující povolání. To potvrzuji.

poznatků vytvořili informační tabuli, která
stojí na kraji Sekanky. Čerstvou novinkou
je nový projekt jílovského muzea a sdružení Mezi řekami, o kterém se čtenáři mohou
v tomto Zpravodaji dočíst.

Jaká je tvoje osudová kniha, která nějak
poznamenala tvůj život?
Možná to byla kniha Zory Berákové Daleko
do nebe, která popisuje osudy lidí na Hradištku za druhé světové války, nejen místních




To se jenom zdá, že je toho hodně. Pevně daný
čas trávím pouze ve škole a v knihovně, ostatní je nárazové, nevěnuji se všemu pořád. A základem všeho jsou manžel a babičky, které
buď hlídají, nebo jsou dětem aspoň nadohled.
Která z těchto tvých aktivit je tvojí nejoblíbenější?
Každá má něco do sebe a baví mě jejich pestrost.
Práce na Zpravodaji je takové naplnění mého
dětského snu, kdy jsem jako malá doma vyráběla svůj vlastní časopis, který jsem pojmenovala
Medníček. Ke knihovně mě zase přivedla moje
babička, která pracovala jako neprofesionální
knihovnice v Netvořicích. Ráda jsem tam s ní
chodila, líbilo se mi prostředí, regály plné knih
a klid. Vztah k této knihovně mi vydržel až
do dospělosti, kdy jsem práci v knihovně po babičce převzala. O pár let později jsem začala
pracovat i v knihovně na Hradištku.



Začátkem října ti bylo za tvoji práci
v knihovně uděleno ocenění Středočeský Kramerius. Co to pro tebe znamená?
Velkou radost! Práci v knihovně mě nikdo
neučil, nemám na to vzdělání, dělám to podle
sebe a podle své představy, jak by to mělo
fungovat. A toto ocenění beru jako signál, že
svou práci dělám dobře.



Knihovna je místo, kam se chodí nejen
pro knihu, ale i potkat se se sousedy
a známými, seznámit se. I programy
pro školáky a společenské večery, které
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Tvoje práce je taková nenápadná. Člověk
si ani neuvědomí, kolik času za tím vším
stojí, vypadá to jednoduše. Když si ale například vezmeme Zpravodaj. Jak to děláš, že
je takový čtivý?

{ ROZHOVOR }
Snažím se, aby v každém čísle byl nějaký
hodnotný článek, kvůli kterému bude stát
za to si ho schovat. Můžou tím být vzpomínky pamětníků, rozhovor se zajímavým
člověkem nebo téma moderních domů.
A musím pochválit i všechny pravidelné
přispěvatele – pana Michálka, E. Fikerovou, Rudu Zděnka nebo Láďu Vondráška.
Nejsou žádní novináři, a přesto dokážou
napsat čtivý článek.
Je něco, co bys chtěla ve Zpravodaji ještě
vylepšit?
Jako úplný amatér a samouk jsem se na začátku
své práce snažila dělat každé číslo lepší než to
předchozí. Poslední dobou mám pocit, že jsem
dosáhla nějakého svého maxima a už mě ne-



Všichni v tvém okolí jsou tolerantní
k tvé práci? Je rodina trpělivá, když
pracuješ?
Jednodušší je pracovat mimo domov. Jakmile chci pracovat na Zpravodaji a sedět doma
u počítače, je mnohem složitější najít si na to
čas a hlavně mít dostatek klidu.



Jsi tak aktivní ve veřejném životě Hradištka, že by člověk podlehl iluzi, že tu
máš kořeny. Někoho tedy možná překvapí,
že jsi se sem přistěhovala. Jak ses vlastně
na Hradištku ocitla?
Moje rodinné kořeny tu jsou celkem hluboké,
jako první se v Pikovicích usadil můj prapraděda – syn mlynáře z Lahozu a od té doby tu
naše rodina žije. Já jsem se ale narodila v Pra-



NĚ STRESUJÍCÍ POVOLÁNÍ
napadá, co dál vylepšit. Tím ale nechci říct, že
Zpravodaj považuji za dokonalý. Spíše naznačuji, že bych byla ráda za nějaké podněty, nápady,
připomínky, co by se mělo změnit, zlepšit.
Které články tě nejvíc
baví?
Největší radost mám z těch,
které mi zároveň zaberou
nejvíce času, a to jsou rozhovory s pamětníky. Mívají
nejhezčí odezvu a podle mě
i velkou hodnotu, protože
řada lidí, jejichž vyprávění
jsem zaznamenala, už není
mezi námi.
S kým se ti dělal nejlépe rozhovor a s kým
nejhůř?
Nejradši mám rozhovory
s lidmi, které osobně znám, něco o nich vím,
je to takové přátelské popovídání. A největší
respekt mám z lidí, kteří něco ve svém oboru
dokázali. Musím se na rozhovor dobře připravit, mám obavy z toho, že je zdržuji, protože
Zpravodaj není zrovna prestižní časopis…
O to více jsem překvapená, jak lidé, ze kterých
mám největší vítr, působí skromně a povídání
s nimi pro mě bývá velkým zážitkem.

ze a dětství strávila v paneláku. Jezdili jsme
sem pouze na víkendy a o prázdninách. Mám
spoustu veselých zážitků z cestování v pátek
odpoledne na Hradištko a v neděli večer

Lucie Hašková se narodila v roce
1982 v Praze. Od roku 2008 je redaktorkou Zpravodaje, celkem připravila 34 čísel. Téma moderních
domů z jarního čísla 2013 zvítězilo
v soutěži O nejlepší obecní a městský zpravodaj v kategorii Nejlepší
rubrika/téma. Od roku 2007 pracuje v obecní knihovně. Za tu dobu
se do knihovny registrovalo na 400
nových čtenářů. Letos byla oceněna titulem Středočeský Kramerius,
který uděluje Středočeský kraj pěti
nejlepším neprofesionálním knihovníkům kraje. Pátrá po historii
Hradištka za druhé světové války,
je autorkou naučné stezky Vystěhované Hradištko. Je vdaná a má
tři dcery.
a s nástupem na mateřskou. Poznala jsem tu
spoustu lidí a začala se zajímat o dění v obci.









Co máš na Hradištku nejradši, na co jsi
nejvíc pyšná?
Mně se tu nejvíc líbí příroda, na tom se asi
shodnou všichni, kdo tu bydlí. Ale krásně
je i jinde, a přesto se tam nemusí tak dobře
žít. Takže na stejnou úroveň dávám i místní
lidi. Když jdu po Hradištku, tak se vzájemně
zdravíme, usmíváme se na sebe. Lidé, kteří
tu bydlí, jsou zkrátka spokojení. A to je dáno
i tím, že jsme blízko Prahy, netrápí nás nezaměstnanost, všechno je relativně dostupné.

zpět do Prahy, kdy jsme jezdili trabantem
nebo vlakem a převáželi spoustu věcí – plné
tašky špinavého prádla, jablka, mošty nebo
klec s andulkami. Přestěhovala jsem se sem
až na střední škole a spíše sem jezdila pouze
přespat, nikoho jsem tu neznala. Dá se říct,
že jsem na Hradištku začala žít až po svatbě

Co by sis pro Hradištko do budoucna
přála? Co bys změnila, kdybys mohla?
Nejvíc ze všeho si přeji ukončení sporů s premonstráty a opravu historického centra, aby
bylo znovu chloubou naší obce, tak jak to
vídáme na starých fotografiích.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala
JARMILA DVOŘÁKOVÁ

Setkala jsi se už i s negativními reakcemi na Zpravodaj?
Samozřejmě. Například mi byla vyčtena líbivost Zpravodaje, málo kontroverzních témat.
S tím souhlasím, taky bych byla ráda, kdyby
se objevovaly protichůdné názory na určitá
témata. Ale málokdy se objeví někdo, kdo má
potřebu vyjádřit svůj názor, písemně ho zformulovat, a ještě se pod to podepsat.



Stále nějak nechápu, jak všechno stíháš…?
Pořád mám pocit, že něco nestíhám. Ale to
už je taková fráze, kterou používáme, když se
nám do něčeho nechce. U mě je opravdu zle,
když
si nestihnu
dát po nedatováno.
obědě kafe a večer
Silnice
na Brunšově,
přečíst holkám pohádku.
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM PRÁCE NEKONČÍ. NAOPAK.
Dojmy a zážitky ze slavnostního otevření nové budovy naší základní školy pomalu vyprchávají, přesto bych se rád k této události krátce vrátil. Jde totiž o příležitost bilancování
posledních několika let a určitým způsobem možnost uzavřít období, kdy škola byla
jedním z hlavních témat obecního života.

Je pravdou, že před třemi lety jsme nikdo
netušili, co nás čeká. Pokud bychom to tušili, pravděpodobně bychom vzali nohy na
ramena a pelášili co nejdál. To by znamenalo ale až za hranice okresu, protože všechny
školy v okolí Prahy prožívají víceméně stejný
„boom“. A tak nejsme jediní, kteří alespoň
dočasně vyřešili potřeby nárůstu kapacity
školní družiny, jídelny a celé školy. Život není
spravedlivý, a tak nelze čekat, že vše půjde
hladce jakoby nic.
Při mém nástupu jsem převzal ředitelnu s jedním stolem, jednou židlí...(vlastně konec).

Škola měla devět zaměstnanců, kteří připravovali vše, co bylo potřeba. Od roku 2012
se jejich počet ztrojnásobil, což se osvědčilo
poslední týden letošního srpna. Zvládli jsme
připravit vše nejen na slavnostní otevření, ale
také na běžné zahájení školního roku, zároveň
jsme připravili nové kolegy a kolegyně na to,
co je čeká. Nyní za běhu funguje vše stejně
dobře. Co se zdá jako dokončená práce, je
teprve po 141 letech nový začátek školy.
Osobně velice děkuji za přístup zastupitelstva
v čele s panem starostou, velice děkuji kolegyním a kolegům věnujícím velké úsilí tomu,
aby celý proces proběhl co
nejhladčeji, děkuji za spolupráci dobrovolným hasičům a všem podporujícím
rodičům a přátelům.
Ve spolupráci s Lucií
Haškovou vydala škola
almanach ke 140. výročí
a slavnostnímu otevření.
Jeho cena je 89 Kč a je stále
k dostání ve škole (u paní
hospodářky). Škola jej vydala vlastním nákladem za
přispění sponzorů.

Kromě běžných školních dní máme za sebou
další milé setkání s rodiči – tradiční dýňobraní. Před Vánocemi se sejdeme u rozsvěcení
vánočního stromečku. Začátkem prosince
uspořádáme ve škole vánoční jarmark, který
nahradí tradiční besídku, kterou pro velký
počet účastníků už nejsme schopni zrealizovat. Vystoupení dramatického kroužku budete moci navštívit na konci prvního pololetí.
Svá vystoupení připraví i ostatní kroužky.
A 25. února se těšíme na první společný ples
ve spolupráci s dobrovolnými hasiči!
Text: ONDŘEJ HYNEK,
foto: Rudolf Zděnek

VŠECHNA ROČNÍ OBDOBÍ JSOU PRÍMA
Je tady podzim. Letos nám příroda nabízí velkou úrodu přírodnin. A my je umíme jaksepatří využít. Stačí nahlédnout do šaten a tříd mateřské školy. Je to tam jako v galerii
Pána Podzimu.

Náš školní vzdělávací program souvisí právě se zákonitostmi čtvera ročních období.
Děti jsou vedeny k lásce k přírodě, tvořivosti
i pochopení tradic. Předškolní věk je ideální
k probuzení kreativity a touhy objevovat. Ve
třídách si paní učitelky vytváří vlastní třídní
vzdělávací programy, které se snaží „ušít“ na
tělo konkrétním dětem a aktuálním podmínkám. Každá třída si proto tak trochu žije svým
životem. V jedné třídě se tak v rámci bloku
Podzim věnovali například tématu „Ježek a jablíčko“, ve druhé „Ovoci a zelenině“ a ve třetí
třídě se nechali inspirovat příběhy Kmotry
lišky a pracovali na „Lišce a listech“. Tato volnost nám umožňuje reagovat na zájmy dětí
a využívat znalostí a dovedností učitelek.
V letošním školním roce máme ve školce převahu dětí v posledním roce před nástupem
do první třídy základní školy. Cítíme, že je
to trochu jiné než loni. Nejmladších, teď již
čtyřletých dětí, je jen hrstka. Víc se jich k nám
nevešlo. Školka nám prostě „zestárla“.
Dětí ve třídách je pořád početně hodně. A změna k lepšímu se zatím stále nechystá. Takovýto zásah by musel být legislativně ošetřen a ve
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státní kase by se na to musely najít finance.
I přesto se paní učitelky snaží s dětmi individuálně pracovat v co největší míře. Vzdělávání po menších skupinkách ve velkém kolekti-

vu vyžaduje přípravu a pedagogický um. Daří
se nám to. Dětem se spravedlivě věnujeme
úměrně jejich věku a potřebám.
Až opadne listí, začnou se děti těšit na Mikuláše a Vánoce. Podzim předá vládu Paní Zimě
a koloběh života se točí dál…
Text: MAGDA BÍLKOVÁ, ředitelka MŠ

{ HISTORIE, LIDÉ }

PROJEKT ORA ET LABORA
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy připravuje projekt Ora et labora (Modli se a pracuj), který si klade za cíl seznámit přístupnou formou širokou i odbornou veřejnost s mimořádně významnými lokalitami souvisejícími s počátky českých dějin. Jedná se konkrétně o národní kulturní památku Ostrovský klášter benediktinů na soutoku Vltavy
a Sázavy u Davle a kulturní památku Sekanka.

Ostrovský klášter u Davle nad soutokem
Sázavy s Vltavou byl druhým nejstarším řeholním mužským konventem, který zde na
sklonku prvního tisíciletí našeho letopočtu
založil kníže Boleslav II. a uvedl sem řádovou
komunitu benediktinů. Po dalších bezmála
pět století pak tento klášter významně ovlivňoval vývoj a rozvoj osídlení, stál u vzniku
a založení mnohých obcí a byl hospodářským
i kulturním centrem oblasti.

Připomínka obou lokalit

Ve druhé polovině 13. století bylo nad klášterem založeno řemeslnické městečko, jehož
rozsah i stavební podobu odkryly systematické archeologické výzkumy v 50. a 60. letech 20. století. Obě lokality začaly postupně
neprávem upadat v zapomnění. Drobné projekty, jimiž se na ně snažilo upozornit Regionální muzeum v Jílovém u Prahy v úzké spolupráci se společenstvím Mezi řekami, z. s.,
se setkaly s mimořádným ohlasem. Velký
zájem byl i o INFO sešit Sekanka, který se

historií i stavebním vývojem obou památných míst
zabývá a který je dílem autorů Jana Viznera a Václava
Šmeráka (vydalo společenství Mezi řekami, z.s. v roce
2016).

Nová naučná stezka

Na základě těchto úspěšných akcí vznikl projekt
Ora et labora – Modli se
a pracuj, jehož cílem je
vybudování INFO naučné
stezky ze Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána, který byl historicky součástí širšího klášterního komplexu.
Tato stezka se bude skládat z deseti informačních panelů ve dřevěných stojnách, které budou postupně slovem i obrazem seznamovat
návštěvníka s historickou podobou míst, na
která přichází, s jejich dějinami a výsledky
archeologických průzkumů.

Jako součást projektu vzniká i 3D model obou
lokalit, který nabídne virtuální prohlídku kláštera a zaniklého středověkého města. Stálá projekce bude probíhat v Regionálním muzeu v Jílovém, součástí každého INFO panelu pak
bude velkoplošný snímek z této vizualizace ukazující návštěvníkům, jaký pohled by se jim v tomto místě naskytl před staletími.

Partneři projektu

Celý projekt je financován z grantového daru společnosti Mitsubishi Corporation, jehož příjemcem
je Regionální muzeum v Jílovém
u Prahy. Garantem projektu je Národní muzeum, partnery jsou Archeologický ústav AV ČR, Archaia, o.p.s., společnost pro záchranu
a ochranu kulturního a historického dědictví, společnost Mezi
řekami, z.s., Posázaví, o.p.s. a další
státní i soukromé instituce i jednotlivci. Projekt je realizován s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury ČR.
Informace a podklady k projektu: Václav
Šmerák, mluvčí projektu, předseda Společenství Mezi řekami, mob. 603196678, e-mail:
v. smerak@seznam.cz.
Text: JAN VIZNER

BOHUMIL REZL – BOJOVNÍK PROTI FAŠISMU
Narodil se v roce 1899 v Husovicích, (které jsou dnes součástí Brna) jako syn Františka
Rezla a Marie Fibichové. V období první republiky se přestěhoval do Francie, kde pracoval jako sochař, bydlel ve Villenauxe-la-Grande. Stejně jako u ostatních krajanů, žijících
ve Francii i do jeho osobního života zasáhlo vypuknutí druhé světové války v září 1939.

Na území Francie se začaly tvořit jednotky
zahraniční československé armády tvořené
z emigrantů z okupované vlasti a z krajanů.
Týkalo se to i Rezla, který vstoupil do československé zahraniční armády. Jeho osobní situace v té době nebyla jednoduchá –
v době odvodu byl vdovec se dvěma dětmi.
29. ledna 1940 byl zařazen jako vojín k 2. rotě 3. československého pluku. Události na
frontě byly v roce 1940 pro Francii velmi nepříznivé, německá vojska porazila v bleskové
válce její armádu a Francie 22. června 1940
kapitulovala. Velká Británie tak zůstala v boji
s nacistickým Německem osamocena. Rychlá

porážka Francie se dotkla i vojáků československé jednotky, kteří bojovali po boku Francouzů – část z nich se dostala do Velké Británie, část byla zajata nebo zůstala ve Francii.
Týkalo se to i Bohumila Rezla, který byl dne
18. června 1940 zajat německou armádou
a v zajetí byl do 7. července 1941, kdy byl propuštěn. Poté zůstal v okupované Francii. Po
válce se vrátil do vlasti. Po návratu do Československa bydlel v Hradištku na Brunšově
a pracoval v nedalekých Štěchovicích jako
hlídač v loděnici. Zemřel kolem roku 1963.
Pokud někdo ze čtenářů má nějaké další informace o Bohumilu Rezlovi, hlavně o době,

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 1. ŘÍJNA 2016
Ester Benediktová
Simona Branná
Amálie Dudková
Anežka Marková
Anna Pokorná
Daniel Bruna
Matěj Hradil
Jan Krňanský
Jakub Stejskal
Nepřišel Vojtěch

kdy žil v obci Hradištko, bude autor článku
vděčný za jejich poskytnutí.
Text: PAVEL BUCHTELE,
Státní okresní archiv Praha-západ

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
NOVINKY PRO DOSPĚLÉ:
R. Třeštíková – Bábovky
J. Hájíček – Zloději zelených koní
M. Klevisová – Štěstí je zadarmo
I. Kraus – Medová léta
L. Kepler – Playground
J. Jonasson – Zabiják Anders
G. Flynnová – Temné kouty
B. Minier – Tma
L. Meachamová – Poselství růží
J. Picoultová – Vypravěčka
M. Kondo – Zázračný úklid
NOVINKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
H. Tullet - Barvy
P. Čech – O mráčkovi
Z. Karlík – Poddan a Čmuchal
D. Walliams – Babička drsňačka
A. Kastnerová – O nevyřáděném dědečkovi
J. Kinney – Deník malého poseroutky 9. a 10.
M. Remeňová – Osm světů II.
J. Wilsonová – Katy
J. Picoultová – Láska mezi písmenky
F. Zappia – Uvnitř mé hlavy
Z. Sugg – Girl Online na turné
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:

Úterý:
13 – 19 hodin
Čtvrtek: 13 – 16 hodin
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{ Z HISTORIE }

ZAHRADNICTVÍ VE 20. STOLETÍ V HRADIŠTKU
Zámecká zahrada ve 20. století se postupně měnila na obchodní zahradnictví. Do zámecké zahrady nastoupil od 1. dubna 1924 zahradnický příručí Karel Michálek. Narodil
se roku 1903 v rodině domkáře na Chochole u Vlašimi. Od 12 let byl sirotkem.

Vychovávala ho starší provdaná sestra, která
měla tři děti. Za 1. světové války musel pomáhat doma a na poli, takže měl jen čtyři
třídy obecné školy. Vyučil se zahradníkem
v Jaklově zahradnictví v Uhříněvsi, při tom
úspěšně absolvoval dva roky odborné školy
zahradnické v Praze. Po nástupu byl na podzim odveden a po propuštění z vojenské
služby od dubna 1926 zůstal ve službě Královské kanonie premonstrátů na Strahově
v Hradištku. Bylo mu vyměřeno služné, a to
hotově ročně 5 400 Kč, mléka litrů 365, dříví
palivového p.m. 12 a 5 % akcidence z hotové
tržby. Náplní jeho práce bylo o svěřené zahrady a stromořadí se poctivě starati. Mimo
veškeré práce v zahradě a v zámku do oboru
spadající bylo uloženo též natahování zámeckých hodin na zámku v Hradištku.

ročně rozšiřoval. Zákazníci z celého okolí si
mohli koupit v zahradnictví kromě zeleniny,
květin a vazby široký sortiment skalniček,
peren, okrasných rostlin a ovocných stromků, keřů. Zahradník na přání zákazníků navrhoval a zakládal rodinné zahrady i veřejnou zeleň. Byl členem okrašlovacího spolku.
V této době v obci a okolí byl velký rozvoj turismu, výstavby chat, vil a rodinných domů,
takže o květiny, zeleninu, keře a stromky byl
obrovský zájem. Do hradištského zahradnictví chodili nakupovat i rekreanti a chataři
z celého okolí, často i významní umělci trávící v okolí dovolenou, např. herci Zdeněk
Štěpánek, Karel Höger, Zdeněk Dítě.

Život na zámku
Nejdříve bydlel v hájence u ovčína, která
později vyhořela. Po svatbě s Anežkou Rybaříkovou ze Psář u Vlašimi v roce 1929
dostal deputátní byt vedle zámku s předsíní
se spíží, kuchyní a ložnicí. Na své náklady si
byt musel upravit. Po svatbě a pak po narození synů Karla (1931) a Vladimíra (1935)
několikrát žádal o zvýšení služného. Vzhledem v té době probíhající celosvětové krizi
mu bylo za spolehlivou službu až v roce 1937
vyhověno a přidáno 6 p.m. palivového dříví
ročně a povolení osvětlení jednou žárovkou,
když si instalaci zaplatí ze svého. Osvětlení
bylo zapojeno k zámeckým hodinám a spotřeba proudu byla hrazena s podmínkou, že
ve svém bytě bude svítit jen jednou žárovkou,
a to v kuchyni.
Zámecká zahrada se rychle začala měnit
na tržní zahradnictví. V horní části zámecké
zahrady vedle zámku zůstala ozdobná část
zahrady. Ve spodní části přední zahrady se
okrasná část přeměnila na plochy pro pěstování zeleniny a květin. Vedle starého skleníku přistavěnému ke zdi velkostatku se vybudovala velká plocha pařenišť. Nezměněna
zůstala ve spodní části jen vyvýšená skalka
s altánkem, ve kterém duchovní rozjímali.
K ní vedla z horní ozdobné části zahrady
podle dělící zdi pískovaná cestička zdobená
keři a květinovými záhony. Ve vzdálenější zámecké zahradě se pěstovaly ovocné, okrasné
keře a stromky. Na větší části této zahrady
byl ovocný sad.

Sortiment a služby
V zámeckém zahradnictví pracovalo několik žen z okolí. Z hradištských občanů se
v zahradnictví vyučili mladíci Lang a Budák
a synovec zahradníka Karel Šaněk. Sortiment
rostlin pěstovaných v zahradnictví se každo-
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Od nájemce dvora dostane zahradnictví 10
for hnoje shnilého a 16 for suchého, 2 centy
cepové slámy. Nájemce dodá zdarma 2 povozy písku na úpravu cesty kolem zámku. Klest
na přikrytí růží v ozdobné zahradě si musí
nájemce na svůj náklad v lese nařezati.
Nájemné splatné jest po výpočtu vždy předem pro každý rok do pokladny lesního důchodu na Hradištku.

Zahradnictví fungovalo
i za války
V roce 1942 po obsazení Hradištka německými okupanty byl statek přebudován
na vojenská kasárna, v zámku byla ženijní
škola pro poddůstojníky. Od 20. 9. 1942
do 5. 5. 1945 zámecké zahradnictví bylo
pod správou SS komandantury v Hradištku, vedené členem SS, zahradníkem
z Essenu. V zahradnictví museli pracovat
zahradníci Karel Michálek a Karel Šaněk
za služební požitky 6.60 K za hodinu při
10hodinové denní pracovní době. Dojížděli
na kole z Krňan. Kromě nich tam pracovalo i několik totálně nasazených dělníků.
V průběhu války bylo zámecké zahradnictví přestěhováno na východní okraj obce
za Zelenkovy. Na pozemku byl vystaven
skleník o dvou 15 m dlouhých lodích, spojených pracovnou, a pařeniště. Skleník byl
vytápěný teplovodním kotlem. Voda na
zavlažování byla čerpaná z pivovarského rybníku. Za války byl zahradník Michálek zapojený v odbojové skupině Dvě řeky, dodával zprávy o dění na okupovaném území. MNO mu po válce vydalo osvědčení
o účasti v protifašistickém odboji a stal se
členem Svazu protifašistických bojovníků
ve Štěchovicích.

Změny
po 2. světové válce
V roce 1938 byla zámecká zahrada pronajatá zahradníku Karlu Michálkovi. Protokol
o ústní úmluvě nájemné mezi Královskou
kanonii premonstrátů na Strahově zastoupenou nadlesním Stunou a Karlem Michálkem
o nájmu zahradnictví i s bytem na Hradištku
na dobu od 1. 1. 1940 do 31. 12. 1943 bylo podepsáno svědky za Kanonii lesním Čížkem,
za nájemce nadstrážmistrem Sedláčkem. Nájemné sjednáno bylo ve výši 20 q pšenice (hl.
váha 79 kg) za cenu úředně vyhlášenou.
Vedlejší plnění:
– bezplatně dodávati zeleninu a květiny
pro potřebu inspektorátu v Hradištku
– bezplatně zdobiti v zámku kapli a oltáře
– udržovati a bílit zdi okolí zahradnictví
– udržovati park kolem zámku včetně
stromkových růží (neoloupané kolíky
dodá strana pronajímající)
– natahovati zámecké hodiny

Po 2. světové válce krátkou dobu v kasárnách a v prázdném zámku byla ubytovaná
Svobodova armáda. Tu vystřídala československá ženijní jednotka, která po okolí
a v muničním skladu odstraňovala zbytky
munice a zbraní. Ženijní jednotka zůstala
v Hradištku téměř dva roky. Od té doby byl
využíván zámek s velkostatkem pro potřeby
MNV a později OÚ obce Hradištko (svatební
síň, kanceláře, knihovna, vinárna, tělocvična
apod.). V přední části zámecké zahrady vedle
zámku byla vybudovaná hasičská zbrojnice
a v zadní části zahrady (štěpnici) postavena
mateřská školka (provoz zahájený 1983).
Na pozemku za statkem byla v roce 1948
zprovozněna tiskárna keramických obtisků.
Po skončení 2. světové války byl jmenován
národním správcem zahradnictví bývalý
zámecký zahradník Karel Michálek, který
měl mistrovský i živnostenský list. Od roku
1946 byl v částečném invalidním důchodu.

{ Z HISTORIE }
Zahradnictví bylo zaměřeno především
na plnění povinných předepsaných dodávek
zeleniny a drobný prodej. V zahradnictví
pracovalo několik žen z okolí. Před nástupem na střední VOVaZ školu Mělník se tam
od roku 1947 rok učil na zahradníka starší
syn Karel, který zároveň zastupoval nemocného tatínka.
V roce 1948 zahradník Michálek dostal výpověď z bytů pro lesní zaměstnance a bylo
mu povoleno na zakoupeném pozemku postavit domek. Na stavbu domku KNV v Praze
přidělil vázané stavebniny, a to 1,6 tun cementu a 5 800 cihel.

Nucený vstup do JZD
V padesátých letech 20. století bylo pro živnostníky a zemědělce v Hradištku velmi
složité období. Živnostníkům i zemědělcům
bylo zakázáno zaměstnávat cizí pracovníky.
Během několika let zanikly živnosti např. kovářství Prokopa Šťástky, pekařství Jiřího Fábery, instalatérství Václava Ježka a další. Zahradník živnostník byl zařazen mezi drobné
zemědělce. Po vysokém zvýšení nájemného
zahradník Michálek zrušil pronájem zahradnictví vybudovaného nacisty. To po jeho odchodu zaniklo. K rodinnému domku přistavěl
skleník a pařeniště a tam v malém zahradničil. Z pozemku musel plnit povinné předepsané dodávky. Okresním plnomocníkem
Ministerstva výkupu okresu Praha-východ
bylo panu Michálkovi z Hradištka vyměřeno z 0,63 ha zemědělské půdy dodati státu
například v r. 1955 povinné dodávky zrnin
60 kg, brambor 57 kg, vajec 138 ks, vepřového masa 26 kg živé váhy, hovězího masa
33 kg živé váhy. Neplnění dodávek se přísně
trestalo. Aby zemědělci v Hradištku vstoupili
do družstva, každoročně se jim povinné dodávky neúměrně zvyšovaly. V roce 1958 bylo
v Hradištku jako v poslední obci na okrese
založeno Jednotné zemědělské družstvo.
Do družstva postupně vstoupili kromě několika jedinců všichni zemědělci včetně zahradníka Michálka. V prvních letech existence
JZD bylo propláceno 8 Kč za odpracovanou
jednotku. Z rozhodnutí MNV v roce 1966
byly všem členům družstva odebrány hospodářské produkty sdružené do JZD Hradištko
ke společnému hospodaření, a to pozemky
v rozsahu, v jakém je užívalo JZD Hradištko,
nebo je bylo oprávněné užívat z moci úřední.
Do užívání předalo Státní plemenářské správě v Praze zemědělské pozemky a Státním
lesům ve Zbraslavi lesní pozemky. Na pozemcích za poštou byla zahájená výstavba
Ústřední státní plemenářské stanice, zaměřené na šlechtění plemenného skotu, včetně
bytovek pro zaměstnance. Teprve po roce
1989 byly zemědělcům, nebo jejich potomkům nezastavěné pozemky vráceny.
Zahradník Michálek neoficiálně zahradničil
kolem rodinného domku až do smrti v roce
1976. Ze synů již nikdo v zahradnictví v Hra-

dištku pro nepříznivé poměry nepokračoval.
Jeho starší syn Karel po absolvování VŠZ
v Lednici (1955) nastoupil na umístěnku
na jižní Slovensko a stal se významným československým šlechtitelem zeleniny a květin.
Mladší syn Vladimír po maturitě na SZTŠ
v Mělníku (1955) nastoupil na umístěnku
do Zahradnické školy v Žehušicích u Čáslavi. Pracoval v různých funkcích zahradnického a zemědělského školství. Věnoval se též
přednáškové činnosti pro zahrádkáře, psal
na vyžádání články do odborných časopisů. Je autorem šesti souborů diapozitivů se
zahradnickou tematikou vydaných Komeniem n.p. pro zahradnické školy a zahrádkáře.
Také je spoluautorem učebnice Sadovnictví

pro zahradnické školy, která byla vyhodnocena v roce 1980 jako nejlepší učebnicí roku
a její autoři navrženi na titul Vzorný učitel.
Učebnice vyšla v několika vydáních v češtině,
slovenštině a v maďarštině. Poslední vydání
bylo v roce 1991.
Po 2. světové válce po zrušení obchodu začal
pan Petr neoficiálně zahradničit na zahradě
u domku s bývalým obchodem naproti poště.
Postavil menší skleník a pařeniště. Prodával
zeleninu, květiny a hlavně sadbu. V zahradničení po tatínkovi pokračoval až do konce
života jeho syn Mirek. Tím zaniklo poslední
zahradnictví ve 20. století v Hradištku.
Text: VLADIMÍR MICHÁLEK
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HASIČSKÉ OKÉNKO

Sbory dobrovolných hasičů působící v Hradištku a stejně tak zásahová jednotka obce
v době od posledního vydání Zpravodaje určitě nezahálely. Tento článek nyní přináší
čtenářům souhrn toho nejdůležitějšího, co se v oblasti požární ochrany v naší obci událo během posledních několik měsíců.

Od sloučení zásahových jednotek SDH
Hradištko a SDH Pikovice do Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hradištko (JSDH
Hradištko), se oba sbory pravidelně scházejí na společných cvičeních v prostorách
hasičské zbrojnice na Hradištku, kde jsou
nacvičovány základní dovednosti a postupy
při zvládání požárů či jiných mimořádných
událostech. V rámci jednoho z těchto cvičení si byli členové jednotky prohlédnout též
nový pavilon Základní školy v Hradištku,
aby se ve zdejších prostorách dokázali v případě zásahu orientovat a co nejúčinněji tak
zabránili případným škodám. Dále bylo dne
27. října 2016 zorganizováno velké cvičení
v prostorách zámečku, jehož cílem byl nácvik postupu JSDH Hradištko při zvládání
požáru v budovách, záchraně osob a používání dýchací techniky.

konci ulice Malá Podkova v Hradištku (na fotografii). Všechny tyto mimořádné události
se však díky rychlému zásahu podařilo bez
větších obtíží zvládnout. Nicméně další výjezdy na sebe nenechaly dlouho čekat, neboť
hned 1. října 2016 byla JSDH Hradištko vyslána k dalšímu požáru nedaleko Smetanovy
vyhlídky u Krňan (jednalo se však o planý
poplach) a dne 17. října 2016 byla jednotka
zavolána k poskytnutí pomoci Zdravotnické
záchranné službě při transportu osoby, která

zásahy vyslovena na adresu JSDH Hradištko
pochvala za to, kolik jejích členů a v jakém
krátkém čase je schopno se po vyhlášení
poplachu dostavit na místo události, a to
i během všedního dne. Je jisté, že sloučení
zásahových jednotek SDH Hradištko a SDH
Pikovice skutečně přináší své ovoce, což je
dobrá zpráva především pro naše spoluobčany.

Oslavy ve Štěchovicích
Dne 10. září 2016 se ve Štěchovicích konaly
oslavy 130 let od založení tamějšího SDH.
V rámci oslav bylo prezentováno i několik
ukázek práce hasičů, přičemž JSDH Hradištko zde předvedla, jakým způsobem se
provádí vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla. Tato ukázka sklidila velký

Výjezdy zásahové jednotky
JSDH Hradištko si mohla v průběhu léta
a podzimu připsat několik dalších výjezdů
k mimořádným událostem. Dne 30. června
2016 byla jednotka přivolána k padlému stromu přes silnici v ulici Na Terasách v Hradištku. Dále se dne 27. července 2016 uskutečnil
výjezd k hořící elektroinstalaci na budově
Základní školy v Hradištku, kdy se naštěstí
jednalo jen o žhnutí kabelů, takže nevznikly
žádné větší škody. O něco náročnější zásahy
však přineslo suché počasí, které panovalo na
konci letních prázdnin a v průběhu září, kdy
byla JSDH Hradištko vyslána k požáru louky
u Třebsína a k požárům lesního porostu na

vyžadovala lékařskou pomoc, z jejího obydlí
náročným terénem do sanitky. Nelze opomenout, že z úst zasahujících profesionálních hasičů byla v souvislosti s posledními

úspěch mezi diváky a byla oceněna jako vysoce profesionální též přítomnými příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR.

Požární sport
Na své první soutěže v požárním sportu
vyrazili se začátkem podzimu mladí hasiči
z SDH Hradištko. Nejprve vyjeli dne 8. října
2016 do Bojanovic, kde obsadili krásné 5.
místo. Netrvalo dlouho a následoval další
start na soutěži v Čísovicích, kde se podařilo
vybojovat dokonce 4. místo.
Také SDH Pikovice se může v oblasti
požárního sportu pochlubit hned dvěma
zajímavými úspěchy. Jako první bylo vybojováno 2. místo na soutěži v Dobříši a posléze
krásné 3. místo na soutěži ve Lhotě u Dolních
Břežan (na fotografii).

Kde hledat další zprávy
Všechny novinky, stručné zprávy ze zásahů
nebo pozvánky na akce mohou čtenáři sledovat též na facebookových stránkách obou
sborů (lze vyhledat pod názvy „SDH Hradištko pod Medníkem“ a „SDH Pikovice“).
Text: ZDENĚK PROŠEK
A JIŘÍ FERENCEI, foto: Z. Prošek, J. Melich
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POHÁDKA O DIVOKÝCH PRASÁTKÁCH
Rok se s rokem sešel a opět tu máme štětinaté povídání na pokračování…

Ačkoli příkop na Sekance je již skoro zavezen zahradními přebytky, ačkoli stráně nad
Habernou i Šlemínem jsou plné nových
kompostíků, tedy chutných hromádek, je
s podivem, že letos stížností občanů na řádění divokých prasat ubylo. Oproti loňským
třiceti šesti, jich letos bylo jen třicet dva. Děkuji tedy všem, odhadem pěti, obyvatelům
zahrádkářům, kteří nově začali kompostovat
v kompostérech na svých zahradách nebo
své zbytky poctivě vozili do sběrného dvora
a „neházeli přes plot“.
Po mnoha výtkách občanů, kteří se cítili být
ohroženi, zvláště pak ve chvíli, kdy jejich
volně pobíhající pes vyprovokoval prasečí
mámu k obraně svých selátek. Po výtkách
k provzdušněným a rekultivovaným cestám,
zahrádkám, anglickým trávníčkům a hřištím,
jsme v době k tomu vhodné opět začali využívat odchytové zařízení, umístěné na Sekance. Od srpna do dnes jsme do „klece“ chytili
osmnáct štětináčů. Dalších 25 jich bylo od
začátku roku uloveno myslivecky. Jak jsem
v předešlé větě naznačil, rozhodně odchyt do

klece nepovažujeme za etický
a myslivecký, ale bereme ho
jako nutné zlo, kterým z části nahrazujeme pohodlnost
v přírodě kompostujících
obyvatel, z části to, že dotační politika našeho státu přeje
pěstování krytových plodin,
tedy řepky a kukuřice, pro
divoká prasata ideálních.
V neposlední řadě si takto
pomáháme i my. Myslivosti
se věnujeme jako koníčku ve
svém volném čase. Věřte, že netoužíme dělat
noční hlídače u nehonebních pozemků, což
vlastně dle zákona ani nesmíme.
V boji s prasaty v obci můžeme uspět jen společně, ne tak, že jedna skupina na všechna
doporučení kašle a druhá se může strhat, aby
ochránila tu první. Nejlepší obranou je pevný plot a disciplinovanost při venčení svých
pejsků.
Každá pohádka by měla mít dobrý konec,
naše pohádka bude asi nikdy nekončící pří-

LÉTO NA DRÁZE

Plány na letošek byly jasné, chtěl jsem, aby dráha byla neustále v provozu, a i proto jsem
si vymyslel přestavbu a úpravy překážek tak, aby vyžadovaly co nejmenší údržbu a dalo
se na nich co nejlépe jezdit.

Už v zimě jsme s kamarády z občanského
sdružení začali opravovat dřevěné překážky
a ty zbytečné dokonce bourat. Bylo mi ale
jasné, že se naše parta nebude starat o bikepark navěky, že nás nové pracovní povinnosti připravují o čas potřebný pro práci
v bikeparku. Rozhodl jsem se, že si musíme
„vychovat“ nástupce, kteří po nás bikepark
převezmou. Za pár týdnů jsme se pravidelně
scházeli s partou mladších kluků, kteří nám
na dráze pomáhali.
Začali jsme pomalu upravovat hliněné překážky podle mého plánu a přidávat i nějaké
malé jednoduché skoky pro mladší partu.
Bohužel jsem si na konci dubna poranil koleno a musel jsem na operaci, po které zatím nemohu jezdit na kole ani pracovat na

dráze. Kluci tak udržovali dráhu v provozuschopném stavu i bez mé přítomnosti a za to
jim moc děkuji. Těším se na příští rok, kdy
budeme moct pokračovat v naší práci a kdy
mladší kluky naučíme starat se o dráhu zase
o něco lépe.
Bikepark je často využívaný nejen místní
partou, ale i kluky z ostatních vesnic a 9. září
se zde dokonce konala dětská narozeninová
oslava.
Text: FILIP ŠIMER,
předseda sdružení Bikepark Hradištko

Netradiční oslava narozenin
v „Bikeparku Hradištko“
Letos osmiletý oslavenec Toník V. a všichni
jeho kamarádi děkují Bikeparku na Hradištku
za možnost uspořádání velmi netradiční oslavy narozenin. Stejně jako předloni,
loni tak i letos se oslava narozenin na „bikrosce“ perfektně vydařila. Všechny
zúčastněné děti se během
celého odpoledne na připravené trati plné houpavých přejezdů a skoků dostatečně vyřádily a nakonec
se i téměř všichni odvážili
sami sjet z nájezdové ram-

běh a soustavná snaha o udržení divokých
prasat v mezích, kdy jimi páchané škody budou co nejmenší. Že bychom se jich zbavili
úplně, tomu někdo, kdo zná Hradištko a přilehlé stráně a lesy, věřit opravdu nemůže. Naučme se s divočáky žít a aktivně si proti nim
chránit svůj majetek. Za nás myslivce můžu
slíbit, že se na to nevykašleme, ale uděláme,
co bude v našich silách. Co vy ostatní?
Text a foto: RUDOLF ZDĚNEK
py. Za krásné odpoledne naplněné spokojeným výskotem dětí, praskání nafukovacích
balonků a vůní čokoládové fontány děkujeme.
HELENA VOMÁČKOVÁ

FOTBALOVÉ
OKAMŽIKY

Dne 23. července 2016 zavítali na trávník naší
pikovické Sázava arény hráči staré gardy Slavie Praha. Přijeli ve složení: Petr Bureš, Lukáš
Došek, Gustav Ondrejčík, Ivo Lubas, Adam
Petrouš, Jarolím, Jindráček, Roman Janoušek,
Václav Hrdlička, Pavel Kuka, Ivo Knoflíček,
Dušan Herda, Jan Mareš, Josef Řehák a Pavel
Řehák, který tuto akci zorganizoval.
Zápas probíhal v duchu fair play, a proto jsme
hosty nechali gentlemansky zvítězit v poměru 7:8.
Naši hráči se přesvědčili, že hoši ze Slavie
stále umí a nebyla nouze o krásné fotbalové
momenty.
Text: KATEŘINA CIENCIALOVÁ
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ZASTUPITELSTVO JEDNALO 30. KVĚTNA 2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

• Rozpočtovou změnu č. 03/2016, kterou
se navyšují rozpočtové příjmy o částku
1 480 tisíc Kč na celkových 48 139 tisíc Kč
a rozpočtové výdaje se navyšují o částku
1 266 tisíc Kč na celkových 54 308 tisíc Kč.
• Prodej a podpis kupní smlouvy k pozemku
parc.č. 168/11 o výměře 49 m2 na základě GP č. 2730-39/2015 odděleného z pozemku parc.č. 168/9 lesní pozemek v obci
Hradištko. Pozemek se nachází v části obce
Hradištko, v lokalitě u Lídy, je dotčen padesátimetrovým ochranným pásmem lesa
– neumožňuje umístění žádné stavby. Stanovená cena je 400 Kč/m2, celková cena
činí 19 600 Kč.
• Záměr prodeje pozemku parc.č. 502/158
o výměře 160 m2 v obci Hradištko. Pozemek
se nachází v části obce Hradištko, v ulici
Slunná a jedná se o pozemek „předzahrádku“, kde v minulosti bylo provedeno
rozdělení a odprodeje vlastníkům jednotlivých přilehlých nemovitostí, na které
předzahrádky navazují. V současnosti došlo
k převodu vlastnických práv k pozemku parc.
č. 502/59, parc.č. st. 1212 a objektu č. e. 1539
na majitele sousedních pozemků 502/58
a 502/159, kteří projevili o pozemek parc.
č. 502/158 zájem. Stanovená cena je
500 Kč/m2, celková cena činí 80 000 Kč.
• Záměr pronájmu části pozemku parc.
č. 802, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 100 m2 v obci Hradištko, k. ú.
Hradištko pod Medníkem. Pronajímatel
pronajímá nájemci předmět nájmu pro
účely činnosti nájemce, a to za účelem
provedení malých úzkých sond ke zjištění trativodů staré původní kanalizace,
vedoucí na uvedené nemovitosti. Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou do
31. 12. 2017 a jeho počátek se stanovuje na
1. 1. 2017. Výše nájemného se stanovuje na
150 Kč za každý kalendářní měsíc, celková
cena ročního nájemného činí částku ve výši
1 800 Kč.
• Pronájem části pozemku parc.č. 564/12,
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č.st. 2920 s výměrou 1 m2, který byl oddělen
z pozemku parc.č. 564/12 na základě GP
č. 2764-07/2016. Na pozemku je umístěna stavba kůlny v soukromém vlastnictví.
Při zaměření stavby bez č.p./č.e. - kolny
na parc.č.st 2920, bylo zjištěno, že tato
přesahuje do pozemku parc.č. 564/12,
který je veřejnou komunikací. Vzhledem
k tomu, že obec nesouhlasí s odprodejem
části komunikace, bylo dohodnuto, že na
pozemek bude uzavřena nájemní smlouva.
Výměra pozemku parc.č.st. činí 1 m2. Dle
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závazné směrnice obce činí nájem 25 Kč/
rok. S ohledem na výši nájmu je navrženo uzavřít smlouvu na 10 let dle platných
pravidel obce.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6013667 mezi
obcí Hradištko a společností ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích parc.č. 528/1,
547/1 a 843 za účelem zřízení, umístění
a provozování zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 17 642 Kč
včetně DPH.
• Znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání
Obecní knihovny, Oblast podpory Obecních knihoven, název projektu: Dovybavení knihovny Hradištko, v částce 75 000
Kč z rozpočtu Středočeského kraje. Obec
Hradištko tuto dotaci přijímá a pověřuje
místostarostu obce k uzavření smlouvy
o poskytnutí této dotace.
• Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského fondu životního
prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání „Vodohospodářská infrastruktura“ na akci „Nové vodovodní řady PK1,
PK2, PK3“ na parc.č. 351/89 v obci Hradištko a pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy o poskytnutí této dotace .

• Znění Příkazní smlouvy na konzultační
a poradenskou činnost v rámci projektu
„Hradištko, tlaková kanalizace – Nade
Vsí“ a pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
29. 7. 2016 na realizaci projektu „Nové vodovodní řady PK1, PK2, PK3“ na pozemku parc.č. 351/89 a pověřuje starostu obce
k podpisu tohoto dodatku.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2016 obce
Hradištko o regulaci hlučných činností.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Informaci starosty obce pana Antonína
Merty o kontrole zápisu a plnění usnesení
č. 04/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. června 2016.
• Informaci místostarosty obce pana Tomáše Pipoty o přípravě nového znění
Obecně závazné vyhlášky obce Hradištko
číslo 03/2005 O veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci do
příštího veřejného zasedání zastupitelstva.
• Rezignaci pana Tomáše Hoznourka na
funkci člena zastupitelstva obce Hradištko
ke dni 26. 9. 2016 a nástup Ing. Antonína
Branného do funkce člena zastupitelstva
obce Hradištko.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO
29. ČERVNA 2016
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

• Výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce/stavbu pod názvem: „Nové vodovodní
přípojky řady PK1, PK2, PK3 + vodovodní přípojky ve správním území obce Hradištko“ a pověření starosty obce k podpisu
smlouvy o dílo.
• Znění Obecně závazné vyhlášky obce
Hradištko č. 1/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle § 10
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nočním klidu a regulaci hlučných
činností.
• Uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy
budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-6010180/VB/01 mezi obcí Hradištko a společností ČEZ Distribuce, a.s.
na pozemku parc.č. 881/8 , ostatní plocha,

ostatní komunikace, za účelem zřízení,
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně ve výši 9 300 Kč.

Zastupitelstvo
bere na vědomí:

• Informaci starosty obce pana Antonína
Merty o kontrole zápisu a plnění usnesení
č. 03/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. května 2016.
• Informaci k projednání dalšího postupu
soudního sporu obnovy řízení mezi obcí
Hradištko a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

Zastupitelstvo obce
ukládá:

• Místostarostovi obce zpracovat nové znění
Obecně závazné vyhlášky obce Hradištko
číslo 3/2005 O veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci do
příštího veřejného zasedání zastupitelstva.

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Soft. CHAPS spol. s r.o.
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Tiskárenská, Hradištko

4. ROČNÍK

ČERTOVÁNÍ
V ZAHRADNICTVÍ
26. LISTOPADU 2016
OD 14.00 HODIN

10.00 –16.00 ARANŽOVÁNÍ VĚNCŮ
PRODEJNÍ ADVENTNÍ VÝSTAVA
VE SKLENÍKU,

JMELÍ, SVÍČKY, DEKORACE,
DROBNÉ DÁRKY
OBČERSTVENÍ
MALOVÁNÍ VÁNOČNÍCH BANĚK OD 14.00
V 15.00 PŘIJDE MIKULÁŠ S NADÍLKOU

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ!

Těší se celý tým zahradnictví Dobeška

{
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MEZIGENERAČNÍ CENTRUM
PRO SENIORY, DOSPĚLÉ A DĚTI
Elišky Přemyslovny 445, Praha 5 – Zbraslav

SENIOŘI

denní péče o seniory se sníženou soběstačností
či potřebou sociálního kontaktu

DOSPĚLÍ S PORUCHOU KOMUNIKACE

odborná logopedická péče a terapie po cévních
mozkových příhodách, úrazech mozku apod.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ

pro děti s opožděným vývojem řeči, dysfázií,
artikulačními problémy apod.

více na www.vjednomdome.cz,

tel.: 604 354 194, 775 583 252

