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700 let 
od první písemné zmínky o Hradištku
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6. března se na zámku konala beseda s autorem knihy „Krajem 
soutoku Vltavy se Sázavou“ Vojtěchem Pavelčíkem. Zájemci  
o historické fotografie si tak přišli na své. Více na str. 3. 

7. března vyzvedli zástupci obce ve Flossenbürgu žulový kámen 
na pomník, který bude odhalen 9. května v místě, kde stál kon-
centrační tábor Hradištko. Více na str. 4.

13. března se konaly čím dál oblíbenější šibřinky. Tělocvična 
praskala ve švech jak odpoledne, tak i večer.  Atmosféra pano-
vala v duchu elegantních 30. let. Více na str. 10.

Od ledna má místní rybník pravidelnou návštěvnici – volavku. 
Tohoto plachého šedobílého ptáka je možné spatřit hlavně v čas- 
ných ranních hodinách. Je 1 m vysoký s rozpětím křídel 1,6 m.

VÝZVA 

K PODNIKATELŮM

Letošní zima byl nadmíru bohatá na sněhovou nadílku. Největší 
radost měly děti, které mohly sáňkovat i bruslit celé dva měsíce. 
Časté padání sněhu naopak netěšilo údržbu silnic.

13. února proběhla na zámku vernisáž výstavy fotografií „Hra-
dištko v proměnách času“. Pozvaní pamětníci si mohli společně 
zavzpomínat na dobu svého dětství a mládí. Více na str. 3. 

17. února prošel obcí masopustní průvod dětí z mateřské školy. 
Pestrobarevný rej kostlivců, medvědů či postav s veselými klo-
bouky, navštívil školu, obecní úřad a další místa v obci.

Loňský advent nabídl bohatý hudební program, na své si přišli 
milovníci tradičních koled i vážné hudby. Vystoupení měly i děti 
z místní školy hrající na flétnu pod vedením H. Jelínkové.



{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
vykročili jsme do roku 2010, který je pro 
nás jako občany Hradištka rokem oslav, ale 
i připomínkou historie naší obce, význam-
ných událostí a vzpomínáním na lidi, kteří 
v dějinách obce sami zanechali své stopy. 
Od  ledna do června jsme pro vás připra-
vili řadu akcí – výstavy a besedy zaměře-
né na historii obce a slavnostní dny v režii 
místních spolků, které představí současné 
dění. Doufáme, že si každý z vás v nabídce 

Zastupitelstvo jednalo 14. prosince

vybere něco, co ho zajímá, a že naše akce podpoříte svou účastí, 
aspoň jednou, vícekrát nebo nejlépe pokaždé. 
Tematické zaměření letošního Zpravodaje bude plně v režii oslav. 
Můžete se těšit na reportáže z kulturních akcí, které již proběhly,  
i na upoutávky toho, co se bude dít v nejbližší době. V tomto čísle 
se vám představí všechny spolky, které se na přípravě oslav podílejí, 
seznámíte se s jejich historií, činností i s tím, co pro vás přichystali  
– můžete navštívit čarodějnice na Ovčičkách, myslivecký, hasičský 
i sportovní den. Máte se na co těšit a my se těšíme na Vás!

Lucie Hašková

i. Zastupitelstvo oBce scHvaluje

1.  Rozpočtovou změnu č. 4/2009.

2.  Rozpočet obce na rok 2010.

3.  Finanční  podporu  spolků  a  organizací  z  rozpočtu  obce  Hradištko 
na rok 2010.

4.  Záměr prodeje pozemku parc. č. 237/25, ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 81 m2, vedeném na Lv č. 10001, katastrální území Hradištko 
pod Medníkem, obec Hradištko ve vlastnictví obce. uvedený pozemek 
se nachází v místní části Brunšov a je zastavěn částí rodinného domu 
ve vlastnictví pana vladimíra Bringlera, bydliště 252 09 Hradištko, Brun-
šov 256. Důvodem prodeje tohoto pozemku je narovnání majetkopráv-
ních vztahů. 

5.  Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 604/2 o výměře 14 186 m2, ostat-
ní plocha, sportoviště a rekreační plocha vedeném na Lv č. 10001, katast-
rální území Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko ve vlastnictví obce 
po oddělení tohoto pozemku v souladu se zpracovaným Geometrickým 
plánem. uvedený pozemek se nachází v místní části Pikovice, na vzniklé 
oddělené části pozemku je vybudováno fotbalové hřiště, na kterém pro-
vozuje svou tělovýchovnou a sportovní činnost Sk Pikovice a zároveň je 
využívána i pro účely pořádání různých soutěží mládežnických kategorií 
i v jiných zájmových odvětvích. Důvodem pronájmu tohoto pozemku je 
právní legalizace provozování uvedených aktivit. 

6.   Zřízení  práva  odpovídající  věcnému  břemeni na  pozemcích parc. 
č. 405/58, 405/60, 405/62, 405/64, 405/66, 405/68 ve vlastnictví obce ve-
dených na Lv č. 10001, katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec 
Hradištko, pro účely zřizování distribuční soustavy. v souladu s ust. § 25 
odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energe-
tický zákon), byla společností ČeZ Distribuce a.s. předložena smlouva 
o zřízení věcného břemena. Nedílnou součástí této smlouvy je GP pro 
vyznačení břemene č. 2168-1618/2009 ze dne 3. 8. 2009. Právo odpoví-
dající věcnému břemeni se zřizuje za úplatu ve výši 8 400 kč. Pozemky 
se nachází směrem k místní části Sekanka. 

7.  Zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na pozemku parc. č. 515/97 
(Pk 515/1) ve vlastnictví obce vedeném na Lv č. 10001, katastrální území 
Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, pro účely zřizování a provo-
zování zařízení distribuční soustavy. v souladu s ust. § 25 odst. 5 zákona  
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v ener-
getických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
byla společností ČeZ Distribuce, a.s. předložena smlouva o zřízení věc-

{ Z jEDnání ZO }

ného břemena. Nedílnou součástí této smlouvy je GP pro vyznačení bře-
mene č. 2180-272/2009 ze dne 16. 9. 2009. Právo odpovídající věcnému 
břemeni se zřizuje za úplatu ve výši 500 kč. Pozemek se nachází v místní 
části Hradištko Nade vsí. 

8.  Zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na pozemku parc. č. 852
(Ze) ve vlastnictví obce vedeném na Lv č. 10001, katastrální území Hra-
dištko pod Medníkem, obec Hradištko, pro účely zřizování a provozování 
zařízení distribuční soustavy. v souladu s ust. § 25 odst. 5 zákona č. 458/ 
2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), byla společ-
ností ČeZ Distribuce, a.s. předložena smlouva o zřízení věcného břeme-
na. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřizuje za úplatu 1 000 kč. 
Pozemek se nachází v místní části Sekanka. 

9.  Podání žádosti o dotace na následující projekty – ze Středočeského fon-
du rozvoje obcí a měst (FRoM) – „Projekt oprava a obnova místních 
komunikací, jejich součástí a veřejných prostranství v obci Hradištko“, ze 
Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek iZS – Pro-
jekt“ Náhrada dýchací techniky za vyřazenou při povinné prohlídce“, ze 
Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Projekt „oslavy 700 let 
založení obce Hradištko“, ze Středočeského fondu cestovního ruchu a pod- 
pory podnikání – Projekt „cyklo trasa stezka-značení“, ze Středočeského 
fondu životního prostředí a zemědělství – Projekt „vodovodní řad Hradišt- 
ko-Na Hradcích-i. etapa“, Ministerstvo zemědělství ČR – „Projekt Hra-
dištko-Pikovice, vodovod – i. etapa“.

10. Obecně závaznou vyhlášku obce Hradištko č. 1/2009 o místním poplat-
ku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území obce Hradištko, platné od 1. 
1. 2010.

11. Obecně závaznou vyhlášku obce Hradištko č. 2/2009 o zásadách parko-
vání na veřejném prostranství v místní části Pikovice, platné od 1. 1. 2010.

12. Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti od 
1. 1. 2010 do roku 2019. 

ii. Zastupitelstvo oBce Bere na vĚdoMÍ
1. Informaci místostarosty obce ing. Ladislava vondráška o kontrole zápisu 

a přijatého usnesení č. 4/2009 a přijatého usnesení z veřejného jednání 
zastupitelstva obce Hradištka ze dne 21. 9. 2009. 

2. Informaci místostarosty obce ing. Ladislava vondráška o přípravě oslav 
700 let obce Hradištko. 

iii. Zastupitelstvo oBce uKlÁdÁ starostovi oBce
1. Projednat na jednání mikroregionu možnost nasazení nízkopo dlaž-

ních autobusů č. 338 a č. 438.                     Dokončení na straně 14
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{ TémA OsLAvy 700 LET HRADIšTkA}

osada na sekance
Nejstarším doloženým osídleným místem 
na katastrálním území obce Hradištko byla 
osada Sekanka. Byla založena ve druhé třetině 
13. století jako hospodářské zázemí ostrovské-
ho kláštera. osadu obývali hlavně řemeslníci, 
kteří si stavěli primitivní obydlí typu zemnic, 
zčásti zahloubené do země. Po smrti Přemysla 
otakara ii. roku 1278 v bitvě na Moravském 
Poli vtrhli do  země Braniboři. Ti přepadli 
a vyplenili nejen klášter na ostrově, ale i Se-
kanku, kterou vypálili. Její osadníci uprchli 
a funkce městečka už nebyla nikdy obnovena. 

Bula papeže Klimenta v.

klášter na ostrově po zklidnění poměrů opět 
upevnil své panství nad poddanými více než 
čtyřiceti vesnic. Rozsah majetku kláštera po-
tvrdil v  roce 1310 papež kliment v. ve  své 
bule, kterou vypracoval na žádost ostrovského 
kláštera. Soupis vsí zahrnuje mimo jiné např. 
Petrov, Sázavu, Pikovice, Hradištko, dvůr 
Řeň, Třebsín, krňany, Třebenice, štěchovice, 
Masečín, Bratřínov, Bojanovice, Hvozdnice 
nebo Měchenice. Právě v tomto do-
kumentu se poprvé objevuje 

co se udÁlo v roce 1310
letošní rok slaví obec Hradištko 700. jubileum. pro všechny místní občany jde 
o mimořádnou událost, která je jedinečná a neopakovatelná. Možná se někdo 
z vás už zamýšlel nad tím, cože se to v tom roce 1310 vlastně stalo a jakou udá-
lost si připomínáme. je to datum, kdy byla založena naše obec? pokusíme se 
objasnit, proč je právě tento rok pro nás tak významný.

zmínka o vsi Hradiště. Zda existovala součas- 
ně s osadou Sekanka, není známé. Může nám 
jen napovědět název Hradiště, který znamenal 
zbytky opevnění, což mohly být právě zbytky 
opevnění osady Sekanky, na nichž vyrostla 
zcela nová osada, pozdější Hradištko.
v bule z roku 1310 se objevuje i dvůr Řeň, který 
se také nacházel na katastrálním území dnešní-
ho Hradištka. Dvorec byl v té době správním 
centrem klášterního panství, poddaní z přileh-
lých klášterních vesnic zde byli vázáni robotou.

ostrovské urbáře

Majetek kláštera byl detailněji rozepsán v tzv. 
urbářích, což byly registry držitelů poddan-
ských usedlostí. Zde byly stanoveny i  jejich 
povinnosti – odvádění peněz, drůbeže, plodin 
a  dalších naturálií a  povinná robota. Právě 
z těchto dokumentů si můžeme udělat před-
stavu o velikosti jednotlivých vsí. v poslední 
čtvrtině 14. století se na Hradištku nacházelo 
11 poddanských usedlostí, v Pikovicích 6 a na 
Brunšově 4 usedlosti. Rozloha Hradištka čini-
la osm lánů, neboli 60 – 64 korců. Tuto půdu 
obdělávalo 11 poddaných sedláků („chlapů“), 

mezi jejich jmény se objevuje např. on-
draczek, Beran, Synek nebo Petr.

Hradištko v majetku premonstrátů

Po  dobytí ostrova husitskými vojsky byly 
klášterní statky dány v  zástavu světským 
feudálům. v roce 1436 zapsal císař Zikmund 
vesnici Pikovice Rúsovi z Hřešihlav, dvůr Řeň 
a dvůr a vesnici Hradištko bratrům z Čečelic, 
v roce 1454 byla potvrzena držba Brunšova 
Janu kobiánovi z Čečelic. od té doby se ma-
jitelé Hradištka rychle střídali, a to až do roku 
1638, kdy je pro strahovský klášter získal opat 
kryšpín Fuk. Ten se zasloužil o  splavnění 
Svatojánských proudů a tím povznesl oblast 
středního Povltaví. Za úsilí při úpravě koryta 
vltavy ho král Ferdinand iii. odměnil šlech-
tickým přízviskem „z Hradiště“. 
Někdy na  přelomu 16. a  17. století byla 
na Hradištku vybudována tvrz, kterou nechal 
strahovský opat vít Seipl přestavět na barok-
ní zámeček. v roce 1719 byla v prvním po-
schodí zřízena kaple sv. anny, kde se konaly 
bohoslužby přístupné místním obyvatelům. 
v zámečku bývalo i sídlo strahovského in-
spektora statku. 

Zdroj: Boháč, Zdeněk: Ostrov. 
Tisíciletá historie zmařeného kláštera, 1999.

Vančura, Karel: Davle u Prahy, 2008.
Kol. autorů: Hradištko pod Medníkem, 1985.

Text: Lucie HašKOVá

„Ochranná listina papeže Klimenta V. pro ostrovský klášter z roku 1310. Národní archiv, AZK, 
inv. č. 469.“

„HradiŠtKo 
1310 až 2010“ 

výstava mapující celých 700 let 
v historii Hradištka

v červnu se bude na zámku konat výstava 
o 700leté historii naší obce. Z nejstarších 
dob si budete moci prohlédnout kopie 
nejzajímavějších dobových rukopisů, 
např. bulu klimenta v., vybrané texty 
a  iluminace z ostrovských urbářů nebo 
žaltářů. Přes období baroka a působení 
premonstrátů se přeneseme do doby prv-
ní světové války, první republiky a rozvoj 
oblasti ve 20. a 30. letech, přiblížíme si 
období vystěhování a  okupace a  vývoj 
po roce 1948 až po současnost.
Pokud vlastníte dobové předměty nebo 
dokumenty,  které  by  výstavu  oživily 
a  přiblížily  by  atmosféru  doby  (např. 
tiskoviny, dopisy, předměty denní po-
třeby) a byli byste ochotni je na výstavu 
zapůjčit, kontaktujte nás prosím na tel. 
č. 777 826 315, e-mail: redakce@hradist-
ko.cz  nebo  prostřednictvím  obecního 
úřadu.  Zvláště  by  nás  zajímaly  doku-
menty a předměty spojené s legionáři, 
dokumenty z doby vystěhování, před-
měty po fašistických okupantech a do-
kumenty z 50. let. Děkujeme!
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kolem 130 návštěvníků zhlédlo na padesát 
tematických panelů s fotografiemi. Při pro-
hlídce se vedly debaty nad původem snímků 

Beseda 
s vojtĚcHeM 
pavelČÍKeM

ani nová nadílka sněhu neodradila zá-
jemce o besedu s autorem knihy „Kra-
jem soutoku vltavy se sázavou“, a tak 
se nás ve výstavní místnosti na zámku 
sešlo kolem tří desítek, což byl ideální 
počet k tomu, aby místnost byla útul-
ně zaplněná.

vojtěch Pavelčík vyprávěl o svém sběratel-
ském koníčku i o práci na své knize. Během 
povídání promítal fotografie, které se do kni-
hy nevešly. Při prezentaci snímků, o nichž ne-
věděl, jakou lokalitu zachycují, se nám po-
dařilo k  jeho velké radosti některé odhalit. 
Tématem besedy byl i stav obecních kronik 
a jejich dostupnost. Při této příležitosti ná-
vštěvníci mohli nahlédnout do  tří hradišt-
ských kronik.
Čas rychle utíkal, ale návštěvníci se nezvedali 
a chtěli vidět další a další fotografie. Setkání 
s autorem oblíbené knihy bylo pro všechny 
zajímavé a inspirující a domů jsme se rozchá-
zeli obohaceni o hezký zážitek.  

Text: Lucie HašKOVá, 
foto: LaDisLaV VOnDrášeK

novÉ MÍsto pro Kulturu a setKÁvÁnÍ 
Když jsme začali s přípravou oslav výročí 700 let obce, uvažovali jsme i o tom, 
jak bychom mohli oslavy využít pro budoucnost a další rozvoj obce. význam-
nou součástí oslav jsou výstavy fotografií či obrazů, ale pro jejich uspořádání 
jsme neměli žádné reprezentativní prostory. 

Nakonec jsme se rozhodli využít místností ve druhém patře obecního úřadu, kde byl umístěn 
archiv. Ten jsme přestěhovali, místnost zrekonstruovali, znovu propojili s bývalou kanceláří, 
namontovali světla, topení a koberec. výsledek můžete zhodnotit na právě probíhajících vý-
stavách. Po skončení oslav bychom rádi využili nové prostory pro výukové kurzy (počítače, 
jazyky, umělecká řemesla apod.), besedy, výstavy, ale i setkávání a povídání. Jak bylo zřejmé 
na vernisáži, mnoho místních starších lidí se potkalo po dlouhé době a rádi by se sešli znovu, 
možnost setkání by uvítaly i maminky s malými dětmi. veškeré rozumné nápady, jak místnost 
v budoucnu využít, přivítáme. 
      Text: LaDisLaV VOnDrášeK
Potěšilo nás, že první nápady, jak využít prostor kulturní místnosti, na sebe nenechaly dlouho 
čekat. Otiskujeme dopis paní Vlčkové:

MoHl BY BÝt na HradiŠtKu dÁMsKÝ spoleK?
Vážené obyvatelky obce Hradištka – maminky, babičky, chatařky!
nezáleží na tom, odkud jsme, ani co děláme. Jezdím do Prahy do školičky internetu pro seniory 
a na další podobné akce, kde mám možnost seznámit se s novými lidmi, společně zavzpomínat 
nebo si zazpívat. V Praze je spousta možností, ale mě nebaví jezdit do ruchu velkoměsta, tak 
mě napadlo, proč nemít podobné možnosti i tady. chtěla bych se pokusit založit v naší obci 
DáMsKÝ sPOLeK, kde bychom se mohly scházet, povídat si nebo něco tvořit. nápadů, jak 
využít společně strávený čas, mám spoustu, a tak jsem se rozhodla vás oslovit prostřednictvím 
Zpravodaje. Měly byste zájem?

na vaše ohlasy se těší Vaše známá-neznámá. (tel. 739 378 394)

vernisÁŽ vÝstavY FotoGraFiÍ 
„HradiŠtKo v proMĚnÁcH Času“
v sobotu 13. února byla slavnostně zahájena výstava fotografií „Hradištko v pro- 
měnách času“ – první akce v rámci oslav 700. výročí obce. vernisáž byla pojata 
jako beseda s místními pamětníky o některých událostech v historii naší obce, 
k poslechu hrála na piano pavlína Marvanová. reportáž z vernisáže je k vidění 
na www.regiotv.cz. 

i další víkendy. Návštěva zámku o týden poz-
ději během slunečného sobotního odpoled-
ne a pohled na zaplněné chodby i výstavní 
místnosti byl tou pravou odměnou za práci 
při přípravě výstavy. Lidé, místní i přespolní, 
přicházeli i několikrát, aby si snímky mohli 
detailněji prohlédnout. Řada z nich vyjádřila 
lítost nad krátkou dobou trvání výstavy, a tak 
je dost pravděpodobné, že po skončení oslav 
700. výročí obce bude výstava ve skromnější 
verzi přístupná trvale. 
Děkujeme všem, kteří nám zapůjčili foto-
grafie. Se sbíráním fotografií ale nekončíme! 
Pokud vlastníte jiné fotografie našeho kraje, 
a  jste ochotní zapůjčit nám je na naskeno-
vání, kontaktujte nás na tel. č. 777 826 315,  
e-mailu redakce@hradistko.cz nebo pro-
střednictvím obecního úřadu. Děkujeme!

Text: Lucie HašKOVá, 
foto: PeTr HašeK

i nad jmény zobrazených lidí. ohlasy byly 
velmi pozitivní a všichni odcházeli spokoje-
ni. To, že lidé mají o výstavu zájem, potvrdily 
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pro paMpeliŠKu
Kdykoli se na jaře rozzáří žluté terče pam-
peliškových květů, připomenu si vyprávě-
ní přítele, který přežil věznění v koncent-
račním táboře na Hradištku.

Francouzští zajatci vyhledávali na cestě do 
práce rašící listy pampelišek, které jim svou 
chutí připomínaly salát. Trhali je a pojídali, 
aniž dbali na kruté rány, které jim při tom 
uštědřovali němečtí kápové. Jednomu drob-
nému chlapci se takový úlovek obvykle ne-
podařil. až jednou – bylo to v dubnu 1945, 
kdy bylo zajatcům přikázáno kopat hluboký 
protitankový příkop u Třebsína, spatřil nad 
sebou rozkvétající „pissonlit“, jak Francouzi 
tuto květinku nazývali. kývala na něho na 
okraji příkopu a on se bez váhání pokusil 
pro ni vyškrábat. Marně na něj volali jeho 
kamarádi, snad je ani nechtěl slyšet. určitě 
neslyšel výstřel dozorce, jenž na něj zamířil…
Padl zpátky na dno příkopu a v tuhnoucích 
prstech svíral rozkvétající poupátko toho 
jara, které pro něj – kdyby zůstal naživu – 
mohlo být předzvěstí svobody.

Text: MuDr. eVa sTuPKOVá

Mapováním osudů vystěhovaných obyvatel 
se zabývá václav šmerák. Během adventu 
v  předminulém roce uspořádal na  zámku 
v Hradištku veřejné promítání svého doku-
mentu „Die aussiedlung“. u příležitosti 65. 
výročí osvobození nám přislíbil promítání 
zopakovat. každoročně zvaným hostem piet- 
ního aktu je Marie Tykalová, jednatelka Čes-
koslovenské obce legionářské. Připravila pro 
nás besedu na téma „Děti bez dětství“. obě 
akce se budou konat v sobotu 8. května. 
Místní občané vědí, že tu Němci zřídili kon-
centrační tábor. Možná vědí, kde přibližně 
stával. Návštěvník naší obce bohužel však 
nenarazí na nic, co by ono nechvalně proslulé 
místo připomínalo. Je celkem pochopitelné, 
že pamětníci vystěhování si onu krutou dobu 
připomínat nechtěli. Nedopusťme však, aby 

bylo vše zapomenuto. Rozhodli jsme se po-
stavit do míst, kde stával koncentrační tábor, 
informační tabuli s popisem událostí v letech 
1942–45. Na místo bude zároveň umístěna 
dlaždice z „apelplacu“ z koncentračního tá-
bora Flossenbürg.
Možná se někdo zarazil nad zmínkou o Flos-
senbürgu. Jak souvisí s Hradištkem? v roce 
1938 rozšiřovala SS celkový systém koncen-
tračních táborů a jeden z nich byl umístěn 
do dělnického městečka Flossenbürg. o čty-
ři roky později se Flossenbürg tak jako jiné 
hlavní koncentráky stal centrálou široce 
rozvětveného systému lágrů. Měl kolem 90 
poboček, z nichž jedním byl i koncentrač-
ní tábor v Hradištku. Pro poznání historie 
centrály hradištského koncentračního tábora 
pořádáme zájezd do památníku ve Flossen-

65. vÝroČÍ osvoBoZenÍ
letos uplyne 65 let od konce 2. světové války. Každoročně si tuto událost připomínáme 
při setkání u pomníku postaveného na památku padlým vězňům zdejšího koncentrač-
ního tábora. pietní akt však navštěvuje čím dál míň lidí, ujít si ho nenechají především ti, 
kteří dobu vystěhování a fašistické okupace pamatují. přitom i mladší generace zajímá, 
co se v naší obci dělo za 2. světové války. oficiální projevy však těžko obsáhnou dění za 
okupace. proto jsme se rozhodli, že si naši nedávnou historii připomeneme jinak a po-
kusíme se rozšířit povědomí našich spoluobčanů o tom, co se na Hradištku dělo, když ho 
museli jeho obyvatelé opustit a přenechat své domovy německým okupantům. 

proGraM ZÁjeZdu do FlossenBÜrGu
– odjezd v 8 hodin (sraz v 7:45 před budovou oÚ)
– příjezd do Flossenbürgu v 10–11 hodin
– prohlídka památníku – vstup zdarma, možnost zakoupení publikace  

o Kt Flossenbürg v češtině za 5,80 euro
– odjezd z památníku ve 13–14 hodin
– předpokládaný návrat v 16–17 hodin
– zájezd je bez jídla, svačinu na celý den s sebou (lze případně zakoupit  

u benzinové pumpy při zastávce na Wc)
– přihlášení na zájezd: u pí. Kaduchové na oÚ, cena zájezdu 50 Kč
– organizace zájezdu: pavel pešek, tel. 724 687 994
– odborný výklad: Marie tykalová, jednatelka Československé obce legionářské

bürgu. Návštěva to bude bezpochyby zajíma-
vá a poučná. 
věříme, že díky pořádaným akcím u příleži-
tosti 65. výročí osvobození se podaří rozšířit 
povědomí o událostech za 2. světové války 
v naší obci a že vyvrcholením připomínání 
obětí této kruté doby bude pietní akt a uctě-
ní památky padlých vězňů z místního kon-
centračního tábora. Zásluhou evy Stupkové 
nám z řady bezejmenných vězňů vystupují 
konkrétní lidé a  jejich tragické příběhy. 
v loňském letním Zpravodaji nás seznámila 
s  osudem francouzského faráře abbé Gab-
riela, tentokrát přináší smutný jarní příběh 
s názvem Pro pampelišku.

Text: Lucie HašKOVá

27. března 
ZÁjeZd 

do koncentračního tábora 
Flossenbürg 

8. května
proMÍtÁnÍ doKuMentu 

„die aussiedlung“ v. Šmeráka
Beseda s  Marií tykalovou

9. května 
pietnÍ aKt

slavnostnÍ odHalenÍ 
pamětní desky v místech, 

kde stával koncentrační tábor 
Hradištko
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Při průchodu vstupní bránou se z  člověka 
stalo číslo. vězni byli nahnáni do sklepa prá-
delny. Zde se museli svléct, jejich oblečení 
a osobní věci jim byly zabaveny. Nazí čekali, 
až jim jiní vězni oholí hlavu a tělo. ve spr-
chách jim příslušníci SS a kápové nadávali, 
bili je a mučili. Pouštěli jim střídavě vařicí 
nebo ledovou vodu, stříkali na ně silný proud 
z  hadice. Pak je nahé vyhnali na  apelplac, 
kde stáli čtyři dny, v  nesnesitelném mraze 
nebo vedru. kdo toto utrpení přežil, musel 
si obléct pruhovaný mundúr, opatřený číslem 
a barevným trojúhelníkem. Z člověka se stala 
podřadná pracovní síla určená k likvidaci.

Založení koncentračního tábora 
a příjezd prvních vězňů

až do  zřízení koncentračního tábora byl 
Flossenbürg jen dělnickou vesničkou s  ně-
kolika kamenolomy na těžbu žuly a také vý-
letním cílem okolních obyvatel, které lákala 
zřícenina středověkého hradu. v souvislosti 
s  nacistickými programy výstavby výrazně 
stoupla poptávka po žule a právě hospodář-
ské zájmy SS sehráli důležitou roli při výběru 
míst pro stavbu koncentračních táborů.

koncentrační tábor Flossenbürg založila SS 
v květnu 1938. v té době rozšiřovala celkový 
systém lágrů, které už nesloužily jen pro in-
ternaci politických vězňů. SS chtěla z práce 
vězňů těžit hlavně hospodářsky, využívala je 
při produkci stavebního materiálu. 
3. května 1938 dorazil do  Flossenbürgu 
první transport se stovkou vězňů z Dachau, 
koncem roku bylo v  lágru už 1 500 vězňů. 
Nejprve sem přijížděli němečtí kriminální 
a asociální (bezdomovci, žebráci, prostitutky 
atd.) vězni, posléze političtí vězni. Po začátku 
války zde byli zavíráni lidé ze všech obsaze-
ných evropských zemí. 
vězni byli každý den posíláni na těžkou práci 
do kamenolomu. Pracovní den v lomu trval 
12 hodin s jedinou krátkou přestávkou, kdy 
se podávala řídká polévka. Nedodržovala se 
žádná bezpečnost práce, každý den zde umí-
rali lidé, pracovní nasazení se dalo vydržet 
jen pár měsíců. Počet mrtvých stoupal nato-
lik, že SS zřídila vlastní lágrové krematorium. 

velení tábora a zřizování 
dalších poboček

Mezi roky 1938 až 1945 bylo v koncentrač-
ním táboře Flossenbürg a  jeho pobočkách 
vězněno zhruba 84 000 mužů a 16 000 žen 

z více než 30 zemí. koncem roku 1943 při-
jížděly do  Flossenbürgu velké transporty. 
Hlavní tábor byl přeplněný. Řadu vězněných 
přeložili do  některého z  devadesáti poboč-
ných táborů, které spadaly pod Flossenbürg. 
Jednou z těchto poboček byl i koncentrační 
tábor Hradištko. 
o  správu a  ostrahu tábora se starala SS 
(Schutzstaffel). Říšský vůdce SS Heinrich 
Himmler vybudoval z SS organizaci, která 
měla na starosti osídlovací politiku i systema-
tické vyvražďování tzv. „méněcenných ras“. 

nutné evakuovat přes 40 000 vězňů. Pochody 
smrti a transporty v otevřených nákladních 
vagónech mířily na  jih, aby se nedostaly 
do rukou Spojenců. Někteří strážní prcha-
li, jiní záměrně vraždili celé skupiny vězňů. 
Po cestě ležel bezpočet mrtvých. 
23. dubna 1945 dorazila do  Flossenbürgu 
americká armáda. v táboře nalezli smrtelně 
nemocné vězně a mnoho mrtvých. Pohled 
na  „živoucí kostlivce“ a  hromady mrtvol 
americké vojáky šokoval. okamžitě jim po-
skytli lékařskou pomoc a také dokumentovali 
zločiny zde spáchané. 

Čeští vězni

koncentrační tábor Flossenbürg věznil přes 
3 800 Čechů (pětina z nich zahynula). Mezi 
nimi byl například Miloš volf (nar. 1924), 
který pracoval jako spojka pro podzemní 
hnutí, jeho rodiče ukrývali osoby hledané 
gestapem. v  únoru 1943 byla celá rodina 
zatčena. o  necelý rok později, po  krutých 

KoncentraČnÍ tÁBor 
FlossenBÜrG
Místu, kde leží koncentrační tábor Flossenbürg, se říká „bavorská sibiř“. až budete stát 
na apelplacu, ucítíte, jak se tu prohání ledový vítr. je vám zima, a tak raději pospíšíte do 
tepla muzea. jak asi bylo vězňům, kteří zde dennodenně stáli několik hodin při apelu, 
snášeli mučení nebo se museli dívat na popravy těch, kteří se pokusili o útěk...?

ve velícím štábu koncentračního tábora Flos-
senbürg pracovalo asi 90 příslušníků SS a 300 
mužů jako strážních jednotek. S výstavbou 
pobočných táborů vystoupal jejich počet asi 
na 2 500 mužů a 500 žen. většinu z nich stihl 
po válce za jejich zločiny jen nepatrný trest. 
Během roku 1942, kdy se německé vedení 
připravovalo na dlouhou válku, ustávala prá-
ce v lomu a vězni pracovali už jen pro zbrojní 
průmysl. v prostorách lomu museli vyrábět 
a montovat díly pro továrnu Messerschmitt.
 

Konec války a osvobození

od poloviny roku 1944 začala SS lágry v obsa- 
zené evropě vyklízet, v důsledku likvidace osvě- 
timi a dalších táborů přijížděly do Flossen-
bürgu obrovské vězeňské transporty. kon-
cem roku 1943 byl počet vězňů kolem 3 300, 
v březnu 1945 zde bylo internováno více než 
15 000 vězňů. Přeplněnost neustále zhoršo-
vala podmínky v táboře. Nemoci, hlad a vy-
sílení vedly k prudkému nárůstu mrtvých. 

Začátkem dubna 1945 se koncentrační tábor 
Flossenbürg a jeho pobočky začaly rušit, bylo 

výsleších a věznění, byl Miloš se svým otcem 
deportován do Flossenbürgu. Miloš předve-
dl kápům i SS-manům své výtvarné nadání, 
maloval pro ně blahopřání a  tím získával 
stravu navíc. v tajných karikaturách zachy-
coval život v táboře. Na pochodu smrti se on 
i  jeho otec dočkali svobody, matka přežila 
pobyt v Ravensbrücku. 
František Wretzl (nar. 1919), žižkovský ro-
dák a nadšený skaut, který se se svým oddí-
lem zapojil do odbojové činnosti, byl v čer-
venci 1944 zatčen gestapem a  přes Terezín 
a Flossenbürg internován v pobočném tábo-
ře Langenfeld. Během pochodu smrti v dub-
nu 1945 se mu podařilo uprchnout a  těsně 
před koncem války se v Praze aktivně zapojil 
do  povstání proti německým okupantům. 
o  svých zážitcích z  koncentračního tábora 
ještě dnes nedokáže s nikým mluvit. 
(Zdroj: koncentrační tábor Flossenbürg 1938 
– 1945, vybrané texty a fotografie z výstavy 
věnované historii tábora. vydal Památník kT 
Flossenbürg.)

Text: Lucie HašKOVá, foto: PeTr HašeK
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Na návrh starosty byly zakoupeny první ruční 
stříkačky a to jedna velká do Hradištka (1 990 kč) 
a dvě malé – do Pikovic (850 kč) a do Brun-
šova a šlemína (670 kč). Dne 28. září 1907 
se konalo za  hojné účasti občanů svěcení 
stříkaček. Činnost sboru probíhala v soula-
du s přijatými stanovami až do roku 1921, 
kdy došlo k odtržení a založení samostatné-
ho sboru v Pikovicích. Pro uložení výzbroje 
a techniky byla v roce 1923 postavena první 
hasičská zbrojnice v místě dnešního parko-
viště před ovčínem.
Již tenkrát byl kladen velký důraz na výchovu 
mladé generace. Tato činnost se výboru po-
měrně dařila, když hlavní zá-
sluhu měl cvičitel mládeže Jan 
Heřman. Postupně docházelo 
ke střídání na postu velitele, 
kde se od roku 1921 do roku 
1942 tj. v průběhu 21 let vy-
střídali václav Tošnar, václav 
Bernard a  antonín Budák. 
v  tomto období zasahovali 
členové sboru u  tří velkých 
požárů, které v obci vznikly. 
Hořela stodola u  Tošnarů, 
dům u Macháčka na Brunšo-
vě a hájovna uprostřed obce, 
při jejímž hašení byla použi-
ta ruční stříkačka a voda se 
čerpala z rybníka u Zelenků. 
k zásadnímu zlomu ve vyba-
vení sboru technikou došlo 
v roce 1938, kdy byla poříze-
na ze sbírky peněz mezi občany dvoukolová 
motorová stříkačka Smékal, která je po cel-
kové repasi dodnes provozuschopná a  má 
své čestné místo mezi současnou moderní 
technikou v naší nové hasičské zbrojnici. 

doba okupace a léta poválečná

v roce 1942 bylo obyvatelstvo obce vystěho-
váno a prostor byl zabrán okupačními vojsky. 
Tímto okamžikem současně skončila i  prv-
ní etapa existence našeho požárního sboru 
a zabavenou techniku pak používali po celou 
dobu války okupanti. Po skončení války v roce 
1945 se obyvatelstvo začalo postupně vracet 
do svých domovů a začala se projevovat snaha 
obnovit znovu činnost dobrovolných hasičů. 
Sháněly se zbytky výzbroje a výstroje a zjistilo 
se, že motorovou stříkačku Smékal používali 

{ TémA OsLAvy 700 LET HRADIšTkA}

Němci na čerpání a dodávku vody v Pikovi-
cích. Po válce se ocitla na Sázavě v Troníčkově 
statku, odkud se konečně v roce 1947 vrátila 
zpět na  Hradištko. Mezi malé zázraky této 
doby patřilo i získání prvního speciálního po-
žárního automobilu zn. opel, který se tak stal 
základem nového směru ve vybavení našeho 
sboru požární technikou. 

Změny po roce 1948

Politické změny v  roce 1948 se tak jako 
ve všech sférách života promítly i do změn 
ve formálním postavení a poslání dobrovol-
ných hasičských sborů. výzbroj a výstroj byla 

centrálně direktivně přidělována ze státního 
rozpočtu, což mělo na druhou stranu pozi-
tivní vliv na celkovou úroveň vybavení. Ze 
Sboru dobrovolných hasičů se stal jednotný 
Sbor požární ochrany. 
v roce 1954 dochází k obměně výboru, velite-
lem se stává Josef večeřílek. v témže roce byla 
též dokončena rekonstrukce požární zbrojni-
ce v ovčíně. ke zlepšení požární techniky při-
spělo přidělení vozidla Tatra 805 a stříkačky 
16RNB. v roce 1971 byl založen oddíl mla-
dých požárníků pod vedením adély Novotné 
a klementiny Prokešové, který se o rok poz-
ději zúčastnil národní soutěže v Pardubicích.

dění po roce 1989 až po současnost

Po roce 1989 došlo k sérii požárů v naší obci 
– skladovací budova TJ Slovan naproti ryb-

níku, požár autobusu ČSaD v centru obce 
a vyvrcholením pak byl požár objektu ovčína 
se skladem propan-butanových lahví a po-
vodně v roce 2002. v roce 1999 se započalo 
přátelství s našimi belgickými kolegy, které 
vyústilo k podepsání deklarace o spolupráci 
mezi zastupitelstvy naší obce a města essen, 
které darovalo obci Hradištko pro potřeby 
zásahové jednotky vozidlo Mercedes s  vy-
sokotlakým čerpadlem Ziegler. v  loňském 
roce byla slavnostně otevřena nová hasičská 
zbrojnice. v roce 2003 štefan kaduch opět 
inicioval práci s mládeží. Podařilo se mu spo-
lečně se skupinou nadšenců rozšířit kroužek 
Mladých hasičů na čtyři žákovská družstva 
a dokonce družstvo dětí předškolního věku.

plÁnovanÉ aKce MladÝcH HasiČŮ 
 do konce školního roku 2009/2010

3. dubna 
veliKonoČnÍ vÝlet

soutěž o pohár starosty sdH slapy
30. dubna  

ČarodĚjnice – odpolední program 
pro děti, večer pálení ohně, muzika

22. května
dĚtsKÁ oKresnÍ soutĚŽ plaMen

29. května
dĚtsKÝ den – 1 až 2 stanoviště na hřišti 

společně s tj a myslivci
12. června

oslava 700 let oBce 
HasiČsKÝ den (ukázky útoků aj.)

10. – 17. července
HasiČsKÝ tÁBor

oslavY 700. let 
oBce HradiŠtKo 

HasiČsKÝ den 12. Června 2010
u příležitosti oslav připravuje náš sbor Hasič-
ský den dne 12. 6. 2010. Na tento den byl po-
zván náš spřátelený sbor z belgického essenu. 
Na hřišti TJ Slovan proběhne soutěž druž-
stev mužů a žen desátého okrsku s ukázkou 
útoku našich mladých hasičů. Děti si budou 
také moci užít pouťových atrakcí. Den bude 
zakončen v prostoru hasičské zbrojnice zá-
bavou pod hvězdami s kapelou Moravanka.

Text: MiLan Burian

sBor doBrovolnÝcH HasiČŮ HradiŠtKo 
Historie a souČasnost
taktika zdolávání požárů se v průběhu času postupně vyvíjela a nebylo již myslitelné 
postupovat živelně. proto docházelo k postupnému zakládání požárních sborů na lo-
kálním principu sdružení občanů. podle pamětní knihy byla na 20. leden 1907 svolá-
na do hostince pana václava Bernarda ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů, 
na které byl z přítomných účastníků schůze založen dobrovolný požární sbor. prvním 
starostou byl zvolen dr. isidor Zahradník, z jehož popudu k tomuto ustavení a založení 
sboru došlo. celkový počet ustanovujících členů byl 24 a 29 přispívajících. 
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v průběhu roku 1963 došlo k vytýčení no-
vých hranic honitby a  definitivní smlouva 
o nájmu honitby byla uzavřena 17. 12. 1963 
u lesního závodu Zbraslav. velikost honitby 
čítala 1289 ha, z toho 420 ha bylo polí, 578 
ha lesa. Zbytek tvořily nehonební pozemky 
a vodní plochy. v prvním roce činnosti tvo-
řilo myslivecké sdružení 18 členů a dále zde 
byli 3 adepti a 3 stálí hosté. Předsedou MS byl 
zvolen J. Geisler a mysliveckým hospodářem 
v. Marek. Ze zakládajících členů MS již nikdo 
není členem stávajícího MS. Dnes má sdruže-

oBČansKÉ sdruŽenÍ ovČiČKY 
vÁs Zve na ČarodĚjnice

letos na jaře 30. dubna 2010 pořádá občanské sdružení ovčičky ve spolupráci s oÚ  
a v rámci oslav 700 let od první písemné zmínky o naší obci tradiční pálení čarodějnic. 
všichni jste srdečně zváni, nejen Brunšováci! 

Tentokrát to bude slavnostnější s živou hudbou, zpěvem a občerstvením na grilu. Pro případ 
nepřízně počasí počítáme s přístřeškem, aby nám nenapršelo do talířů při soutěži „o nejlepší 
brunšovskou pomazánku“. Začátek plánujeme v 17:00 hodin. občerstvení a uzeniny k opečení 
budou k dispozici. Po setmění nás bude čekat překvapení.
Z bezpečnostních a organizačních důvodů budeme májku stavět již odpoledne (místo obvyk-
lého večera). uvítáme pomoc všech prácechtivých sousedů a dětí při zdobení věnce.
v  rámci našeho programu na rok 2009 byl za přispění obecního úřadu Hradištko zakoupen 
dřevěný domek pro naše nejmenší, který bude ještě před touto akcí brigádnicky smontován 
a umístěn v blízkosti hojně navštěvovaného pískoviště. vezměte proto děti s sebou… Děti si 
mohou doma vyrobit svou vlastní čarodějnici, kterou si mohou pak sami upálit na hranici, 
sklouznout se na klouzačce a vyzkoušet i nový domeček.
věřím, že s letošní zimou se rádi rozloučíme a jaro pořádně přivítáme.

Text: PaVeL PešeK a TOMáš PiPOTa

{ TémA OsLAvy 700 LET HRADIšTkA}

ní 22 členů a 3 hosty, z nichž většina pochází 
z Hradištka a okolních vesnic, několik členů 
je z Prahy.
cílem sdružení je společný výkon práva mys-
livosti v pronajaté honitbě dle schváleného 
plánu mysliveckého hospodaření a  lovu, 
v souladu s podmínkami nájemní smlouvy. 
Sdružení provádí další činnosti směřující ze-
jména ke zlepšení životního prostředí zvěře, 
k propagaci ochrany přírody a myslivosti, za-
bezpečuje chov a výcvik lovecky upotřebitel-
ných psů a provádí praktickou část přípravy 

uchazečů o  první lovecký lístek. Nedílnou 
součástí činnosti sdružení je ochrana ohro-
žených druhů zvěře v  honitbě a přikrmová-
ní zvěře v době nouze. Prostředky sdružení 
tvoří členské podíly členů, výnosy z myslivec-
kého hospodaření a z další (např. brigádní) 
činnosti a z darů mysliveckému sdružení.

oslavY 700 let oBce HradiŠtKo 

 MYslivecKÝ den 
5. Června 2010

První červnový víkend je v režii myslivecké-
ho sdružení. Přesný program s časovým har-
monogramem se včas dozvíte na vývěskách 
obce. Zahájení proběhne ve 14 hodin u cha-
ty mysliveckého sdružení, prosíme, udělejte 
si po  sobotním obědě procházku a  přijď-
te k  myslivecké chatě pěšky nebo přijeďte 
na kole. Hlavně kvůli vaší bezpečnosti bude 
maximálně omezen provoz automobilů na 
cestě z Hradištka až na brunšovskou vyhlíd-
ku. občerstvení bude zajištěno, a abych vás 
ještě více nalákal, prozradím, že i něco moc 
dobrého otočíme na velkém grilu. 
v průběhu odpoledne bude probíhat v okolí 
chaty zábavná poznávací soutěž pro děti i pro 
dospělé. Představíme vám ukázky loveckých 
signálů a mysliveckých famfár. Seznámíme 
vás s prací a výcvikem loveckých psů. Pro 
malé i velké kluky (tedy tatínky) bude jistě 
zajímavé seznámení s většinou typů lovec-
kých zbraní a se střelivem používaným v lo-
vecké praxi a bezpečné zacházení s nimi. Bu-
dete si moci i vystřelit na „divočáka“. večer 
se okolí myslivecké chaty promění, pokud 
počasí dovolí, v přírodní taneční parket, kdy 
nám k zakončení příjemného a pohodového 
dne, zahraje pozvaná kapela.
Pokud máte negativní názor na myslivost, což 
díky mediální masáži nemůžeme nikomu za-
zlívat, přijďte si s námi popovídat, třeba se 
nám podaří tento náhled aspoň trochu poo-
pravit. Srdečně vás zveme do přírody.

 soutĚŽ!  soutĚŽ!  soutĚŽ! 

v minulém čísle jsme se ptali na to, jaká jsou 
národní plemena loveckých psů. odpověď 
měla znít: „Český fousek a Český teriér“. Bo-
hužel jsem ve čtenářích nevzbudil dostateč-
nou touhu po výhře, kterou byli dva bažanti. 
vítězem se stal jediný respondent, který na-
štěstí dokázal odpovědět správně. Gratuluji 
a děkuji našemu zastupiteli Tomáši Pipotovi, 
že soutěž neskončila úplným fiaskem. 
ale byla to první vlaštovka, a zkusíme tedy 
pokračovat!

novÁ soutĚŽnÍ otÁZKa: 
Uveďte alespoň jeden hudební nástroj, 

na který se obvykle troubí lovecké signály 
a myslivecké famfáry.

odpovědi: e-mail: msmednik@seznam.cz 
nebo SMS – 603 370 273. 

výherce vylosujeme a cenu předáme na Mysli- 
veckém dni.             Text: ruDOLf ZDeněK

MYslivecKÉ sdruŽenÍ MednÍK 
– historie a současnost
Myslivecké sdružení Medník bylo založeno na ustavující schůzi dne 29. 4. 1963 
a ve své činnosti navázalo na činnost předcházející „myslivecké společnosti" 
Hradištko. Založení mysliveckého sdružení Medník bylo důsledkem vzniku 
jednotné celostátní organizace Československého mysliveckého svazu v roce 
1961 a tedy i nových zákonných ustanovení a podmínek v oblasti myslivosti. 



{ 8 }

{ ROZHOvOR }

„posázaví mi učarovalo 
a znám tu tolik lidí, že ty vztahy s nimi 
 nešly zpřetrhat a jsem tady dodnes 

a jsem tady rád.“



g Kdy jste v sobě objevil výtvarný talent? 
Měl  jste  pro  to  nějaké  rodinné  předpo- 
klady?
Moje teta i její manžel byli výtvarníci. Talent 
se projevoval už ve škole. To, co jsem měl po-
vinně nakreslit, jsem udělal rychle a abych se 
nenudil, tak mě učitelka karbanová poslala 
do kabinetu pro ptáčka a maloval jsem dál. 
Pak jsem se přihlásil na grafickou školu, ale 
tu akorát v roce 1944 zavřeli. šel jsem tedy 
pracovat na  půl roku do  drogerie k  panu 
Fritzovi, který mě učil dobrý den, uctivá 
poklona, milostivá, co si račte přát. a říkal 
mi, Míro, tahle drogérie bude jednou tvoje. 
v  zadní místnosti měl rozloženou mapu, 
kde měl vyznačeno, kde jsou Rusové, kde 
jsou Němci a jak probíhají boje. a chodilo 
k němu asi pět kamarádů, já jsem jim dělal 
z trestí a  lihu světlušku nebo griotku a oni 
popíjeli a válčili. a jednou přijel akademický 
malíř cyril chramosta a ten mě začal brát 
do plenéru a učil mě malovat. a pak přijel 
malíř šedivý, který rozhodl, že v drogérii ne-
zůstanu a půjdu na grafickou školu. 

g Od kdy jste žil na Hradištku a jaký k ně-
mu máte vztah? 
Přišel jsem sem v době, kdy zde začala fungo-
vat tiskárna a přišla spousta nových mladých 
lidí. Pracoval jsem v litografii a tam jsme za-
ložili výtvarný kroužek. Členem byl napří-
klad pan Plíva, Weinzettel, kojecký nebo kit-
tl a společně jsme uspořádali výstavu, která 
byla moje první, nahoře v zámku. v zámku 

se také konalo loutkové divadlo pod vedením 
pana Zahálky a náš kroužek maloval kulisy, 
tak jako kulisy spolku ochotníků. Pořádali 
jsme také různé estrády v malém sále. Na tom 
všem se podíleli hlavně nově příchozí mladí 
zaměstnanci tiskárny a rozjeli takovou kul-
turní činnost, která tu do té doby a snad ani 
potom neměla obdoby. Já jsem tu také zalo-
žil kapelu Melodie, se kterou jsem hrál přes 
deset let. vystupoval s námi Jirka Novotný, 
Zdeňek Fidrmuc a Tonda kubíčák ze Slap. 

v českých dějinách hrají významnou roli letopočty končící osmič- 
kou. Životní mezníky výtvarníka Miroslava Maška se pojí k nul-
tým rokům. jeho obrazy se staly ústředním motivem hradištských 
oslav, on sám však slaví jubileí dokonce několik – 80. narozeniny, 

60 let od své první výstavy, která se konala právě na Hradištku, a v listopadu se svou 
ženou, kterou si vzal po 2,5měsíční známosti, oslaví diamantovou svatbu. 

Pak jsem působil i v  jiných kapelách, hráli 
jsme po celém okolí, a to až do předloňska. 
Hraju na housle a na varhany, a když jsem 
jednou ve vašem Zpravodaji četl, že sháníte 
varhaníka na svatby, tak jsem se tomu smál 
a manželka taky a říká mi: Prosím tě, nic ne-
říkej, ty by ses tam nejradši zase vrátil…

g Ve svém životě jste kromě Hradištka pů-
sobil ještě v Mostu a v Neveklově. Co vás 
pojí k těmto místům?
Na Hradištku jsem žil do roku 1973, kdy jsem 
se odstěhoval na 3,5 roku do Mostu. Tam se 
rozjížděla nová výroba v tiskárně litografie 
a fotolitografie a také se tam vdala moje dce-
ra. Takže jsme se přestěhovali tam, v tiskár-

ně mě vítali s otevřenou náručí, ale nakonec 
se nám začalo stýskat. a tak jsme se vrátili 
a  usadili se tentokrát v  Neveklově, odkud 
moje žena pochází. Posázaví mi učarovalo 
a znám tu tolik lidí, že ty vztahy s nimi nešly 
zpřetrhat. a  jsem tady dodnes a  jsem tady 
rád. Neveklov a Hradištko se staly ústřední-
mi místy mého pracovního i osobního živo-

Miroslav Mašek se narodil 
28. března 1930 v Mochově. 

v letech 1945 až 1948 vystudoval 
Grafickou školu na smíchově. 

působil jako grafik a výtvarník 
v podnicích na Hradištku, 

v Mostu nebo v davli. 
věnuje se převážně 

krajinomalbě – akvarel, kvaš, 
tempera. vystavoval v Karlových 

varech, neveklově, davli a Hradištku. 
Bylo vydáno již několik knih, 
které ilustroval, a nástěnných 

kalendářů s jeho kresbami. 
Hraje na housle 

a varhany a donedávna 
vystupoval 

s několika kapelami.

osudovÝ roK 
Miroslava MaŠKa

ta. Polovinu života jsem prožil na Hradištku 
a polovinu v Neveklově. Proto já se hlásím 
k Hradištku zrovna tak, jako se hlásím k Ne-
veklovu. 

g Na svých obrazech zachycujete tradiční 
podobu vesnice, kostely a stará stavení… 
To úplně miluju. Přesně jak to říkal Svěrák 
ve filmu vesničko má, středisková: „Tak tohle 
neumím. Tu fasádu máte úplně novou a mně 
to vadí, protože já tam potřebuju ty díry.“ 
Tak to je můj případ. Moje obrazy, to je škola 
Slavíčka, Blažíčka, kavána, chitussiho nebo 
kalvody – ti mi přirostli k srdci. 
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„přesně jak to říkal Zdeněk svěrák 
ve filmu vesničko má, středisková: 

„tak tohle neumím. tu fasádu 
máte úplně novou a mně to vadí, 
protože já tam potřebuju ty díry.“

g…dnešní trendy v bydlení ale spíše na-
hrávají prodeji obrazů bezejmenných au-
torů, které barevně ladí s interiérem. Jaký 
je rozdíl mezi lidmi, kteří si koupí plátno 
v Ikea, a lidmi, kteří si koupí váš obraz?
Rozdíl je v pojetí. Někdo si koupí obraz s geome-
trickými tvary, ale já takovému obrazu nerozu-
mím. Já maluji, to co vidím, a lidem se líbí, když 
poznají, které místo je na obrazu zachyceno.

g Jaký máte vztah ke svým obrazům? Jsou 
to produkty vaší obživy nebo spíš děti, se 
kterými se těžko loučíte?
Do své práce investuju, protože musím na-
koupit rámy a barvy, takže jsem rád, když 
zase něco prodám. Jistý výdělek mám z ilu-
strací knížek a rozloučit se s touto prací mě 
tak „nebolí“. ale když se mi nějaký obraz po-
vede, tak bych si ho nejradši nechal.

g Malujete i obrazy a ilustrace s myslivec-
kou tematikou. Jste myslivec nebo se této 
tvorbě věnujete z jiného důvodu?
Myslivec nejsem, ale chodím mezi ně hrát 
a vím, jak se mám mezi nimi správně cho-
vat. Mám rád jejich tradice a fanfáry. Líbí se 
mi, že když někdo přijde mezi ostatní, tak 
všechny obejde a s každým se pozdraví. Já se 
třeba na ulici zdravím s každým. i s dětmi. 
když nepozdraví, pozdravím první a ono as-
poň odpoví. a příště už to umí a zdraví první 
samo od sebe.

vÝstava oBraZŮ 
Miroslava MaŠKa
10. dubna bude na zámku zahá-
jena výstava výtvarných prací M. 
Maška. výstava potrvá do 15. květ-
na a bude přístupná v době otevře-
ní obecního úřadu a v sobotu od 14 
do 17 hodin.
Pokud vlastníte obrazy od Miroslava 
Maška a byli byste ochotni zapůjčit nám 
je na výstavu, kontaktujte nás prosím na 
tel. 777 826 315, e-mailu redakce@hra-
distko.cz nebo prostřednictvím obecního 
úřadu. Děkujeme!

g  Zanedlouho  oslavíte  80.  narozeniny, 
přitom jste velmi aktivní a činorodý a má-
lokdo by vám hádal  takový věk. Cítíte se 
na to, kolik vám je? 
i když mi všichni říkají „vy dobře vypadáte“, 
tak cítím, že ten věk má svoje a že už toho 
nezvládnu tolik jako dřív. 

g  Máte  několik  vnoučat  a  pravnoučat. 
Projevuje  se  u  někoho  v  rodině  výtvarné 
nadání?

Moje vnučka Jana vystudovala na pedagogické 
fakultě grafiku a malířství, v Praze se zúčast-
nila několika výstav mladých výtvarníků. ale 
mrzí mě, že bydlí až v Mostě, bavilo by mě s ní 
pracovat. a u pravnučky se projevuje hudební 
talent, zpívá a hraje na flétnu a na klavír. 

g Po Velikonocích se na zámku uskuteční 
vaše výstava. Na co se mohou návštěvníci 
těšit?

chystaná výstava se nebude konat jen u pří-
ležitosti výročí obce, ale i 60. výročí mého 
příchodu na Hradištko a mé první výstavy. 
a budou tam nejen obrazy, ale celý průřez 
mojí celoživotní tvorbou, např. návrhy, které 
jsem dělal pro Československou keramiku 
Praha nebo karlovarský porcelán, grafiky, 
litografie nebo linoryty. 

Text: Lucie HašKOVá, 
foto: JOVan KuBíčeK



{ 10 }

{ spOLEčEnská RubRIkA }

v maskách dorazila většina návštěvníků, má-
lokdo odolal pokušení přenést se do doby ele-
gantních dam a galantních pánů. Lidé v „ci-
vilu“ působili až trochu nepatřičně. Muži 
přicházeli v  tmavých nebo proužkovaných 
oblecích, s kloboukem na hlavě a hedvábným 
šálem kolem krku, svůdnice s péřovými boa 
byly jak vystřižené z filmu anděl s ďáblem 
v těle. Četné zastoupení měli žižkovští pepí-

v sobotu 12. 12. 2009 v době předvánočních 
příprav se sešli na obecním úřadě v Hradištku 
na pozvání členek Sboru pro občanské záleži-
tosti jubilanti, kteří v roce 2009 oslavili kula-
té a půlkulaté narozeniny. Z 54 pozvaných si 
spolu přišlo popovídat 21 oslavenců. Nejstarší 
jubilantkou, která se zúčastnila přátelského 
posezení, byla paní Jarmila křížová z Brunšo-

pŘijĎte si pŮjČit
 KniŽnÍ novinKY
Beletrie pro dospĚlÉ
D. Brown – Ztracený symbol

c. Mccarthy – krvavý poledník; Dítě boží
H. Murakami – Na jih od hranic, 

na západ od slunce
P. Soukupová – Zmizet

M. viewegh – Povídky o lásce
J. Topol – chladnou zemí

k. Tučková – vyhnání Gerty Schnirch
S. Monyová – Já o koze, on o voze

i. kraus – Prosím tě, neblázni!
R. Lášek – opevnění v okolí Prahy

literatura pro dĚti a MlÁdeŽ
D. Muellerová – Zuzka a poníci

D. kühnl – Správná parta a kouzelný míč
J. Massanek – Fotbaloví divoši

F. Gehm – školní superstar
u. Schefflerová – Případ zeleného papouška

kopietzová; Sommer – chyťte zloděje!
c. Lawrencová – Tajemný vesuv

Delaf; Debucová – Pupíky
P. Pullman – Stín na severu; Rubín v kouři

L. J. Smith – upíří deníky

ci a  jedinci představili i dobovou plážovou 
módu alà Rozmarné léto. oblečení podtrhly 
i originální doplňky – ženy předváděly své 
sametové čelenky, peří, rukavice, síťované 
punčocháče, podvazky či špičky na cigaretu, 
muži objevili ozdobu na botách – psí deč-
ky. Dobovou atmosféru navodil i vynikající 
výběr písní kapely Mejdan band. Zpěvačka 
Maarah, kterou místní znají jako Jarku Hrun-

ŠiBŘinKY plnÉ eleGance aneb 
návrat do třicátých let
v rámci oslav 700. výročí uspořádali členové tj slovan Hradištko tradiční šib-
řinky. odpolední nával dětských návštěvníků téměř nikoho nepřekvapil, co se 
však odehrávalo večer, to očekával málokdo. plně obsazená tělocvična, parket 
neustále zaplněný tanečními páry, výborná hudba i atmosféra. Kromě skalních 
fanoušků šibřinek dorazila i spousta lidí, kteří se jindy této akci vyhýbají. nut-
no podotknout, že se s výběrem tématu organizátoři letos trefili do černého. 

va. Přišla i se svou dcerou – také jubilantkou. 
Druhou dvojicí, která oslavila své jubileum, 
byli manželé antonín a květoslava Jetýlko-
vi. Při kávě a skleničce vína se vzpomínalo 
a před setměním jsme se rozešli obdarování 
dárkem a růží. 
Členky Sboru pro občanské záležitosti děkují 
všem, kteří se tohoto předvánočního setkání 
zúčastnili.

nÁvŠtĚva juBilantŮ 
ManŽelŮ ZlocHovÝcH

Během osmi měsíců navštívily členky Sboru 
pro občanské záležitosti manžele vladimíra 
a Jiřinu Zlochovy z Pikovic, a to při význam-
ných jubileích 75. a 70. narozenin. v jejich 
domku v ulici Pod Medníkem je vždy pří-
jemné posedět. Paní domu Jiřina vždy ráda 
pohostí a je vidět, že donedávna byla stále 
mezi lidmi jako zdravotní sestřička. Pán 
domu vladimír je stále veselý a velice spo-

setKÁnÍ juBilantŮ

kovou, opět potvrdila, že její hlas a tempera-
ment jsou zárukou kvalitní zábavy. 
všichni si užívali chvíle, kdy mohli být ně-
kým jiným, a  málokomu se chtělo vrátit 
do všední reality. Poděkování patří všem, kdo 
tento nezapomenutelný večer připravili. a už 
teď se těšíme, co vymyslí napříště.

Text: Lucie HašKOVá, 
foto: MicHaL GOLOLOBOV

lečenský, i když se zlobí na své nohy, které 
nechtějí poslouchat. Z teplého domu jsme 
odcházely po krásném a přátelském popoví-
dání a vzpomínání, když se venku již začalo 
stmívat.    

Text: JarOsLaVa VOLešáKOVá 
a Věra fiLiPOVá

85 Květoslava jetýlková

jarmila Křížová 70

80 vlasta trávníčková

antonín jetýlek 60

Karel Benedikt jitka Kotýnková

František opletal ladislav volešák

75 olga Kadlecová

anežka dalibabová Marie rýdlová

václav veverka josef pešan

jiří Zíka rudolf Šindler

Marta dolejšová jarmila pokorná

richard Hons jitka Hýnová

věra Henková stanislava Fáberová
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{ škOLA }

Naše škola je od září 2009 zapojena do pro-
jektu kooperace a  konkurenceschopnost 
(zkrácený název kokoS) z operačního pro-
gramu vzdělání pro konkurenceschopnost 
evropského sociálního fondu (eSF). v tom-
to projektu získá také naše škola (jako jedna 
z  11 partnerských škol Středočeského kraje 
zapojených do tohoto projektu) finanční pro-
středky na další vzdělávání pedagogických 

Na prvňáčky čekala slovní úloha, číselná spo-
jovačka, psaní slov a slabik ze spojení MŮJ 
TuČŇák a také malba domácího prostředí 
tučňáků, při které ledovou krajinu krásně 
přiblížily otisky nabarveného igelitu do ho-
tového obrázku. v pracovní výchově lepili 
černobílé opeřence z papíru.
Třeťáčci zpracovávali referáty z encyklopedií, 
které pak následně přednesli svým malým ka-
marádům prvňáčkům, aby si udělali názor-
nou představu, jaká práce je čeká ve vyšších 
ročnících. šikovní herci také přidali scénku 
ze života tučňáků – ve vlastní režii. Nakonec 
tyto dva ročníky zhlédly velmi krásný naučný 
film.

Druháci mne opravdu moc mile překvapili 
množstvím doma velmi pečlivě připravených 
referátů za přispění nemála rodičů. v českém 
jazyce z těchto referátů vybírali nejzajímavěj-
ší informace, které jsem na tabuli zapisovala 
bez interpunkce, a  děti pak chyby hledaly 
a  opravovaly. víte např. o  tom, že tučňá-
ků je nejméně 18 druhů? Že největší může 
měřit i 2 metry a nejmenší váží jen 1,5 kg? 
Že rekordman z  těchto zajímavých ptáků 
se dokázal potopit 265 m pod hladinu, a že 
pro tučňáka není problém vydržet pod vo-
dou i 18 minut? Zjistili jsme toho spoustu, 
co nás překvapilo – zkusili jsme si i literární 
práci s  textem – vybírali jsme a zvýrazňo-

Ministerstvo školství,
Mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství,
Mládeže a tělovýchovy

investice do rozvoje vzdělávání

setKÁnÍ MalotŘÍdnÍcH ŠKol na HradiŠtKu

tuČŇÁci jsou v antarKtidĚ 
– a taKY na HradiŠtKu!

na čtvrtek 11. února jsme naplánovali další část našeho celoročního projektu – 
tentokrát jsme se vypravili do antarktidy. vyhlásili jsme den tuČŇÁKŮ a opět 
musíme moc poděkovat rodičům, kteří nám pomohli s přípravou. od samého 
rána jsme si navzájem obdivovali originální nápady a „tučňáčí“ doplňky, kte-
ré jsou nejlépe patrné z fotografií (i na školních stránkách). v černobílém jsme 
přišli opravdu bez několika výjimek všichni!!! Mimo nás ve stylovém oblečení 
se ve škole objevilo množství plyšových, gumových, chodících a dalších černo-
bílých kamarádů z antarktidy. a také jeden obrovský, úžasný maskot.

pracovníků i na dovybavení školy technikou 
(nákup dataprojektoru). 
charakter výuky v naší škole je dost specific-
ký (vyučování dětí ve spojených ročnících), 
a proto jsme uvítali tuto příležitost. Nabízí 
nám totiž možnost dalšího vzdělávání „uši-
tou na míru“ právě pro naše podmínky. Také 
skutečnost, že z 11 zapojených škol jsou 4 
malotřídní, nám umožní vyměňovat si zku-

šenosti z vlastní praxe s učiteli z podobných 
škol z našeho regionu.

První ze setkání malotřídních škol proběhlo 
9. 3. 2010 v naší škole a potvrdilo nám, že 
jsme se vydali správným směrem. 

Text: Hana HraDiLOVá 
(koordinátor projektu)

vali opravdu důležité informace, prohlíželi 
encyklopedie, zhlédli nádhernou interneto-
vou prezentaci o antarktidě, ozdobili třídu 
spoustou hraček a nasmáli jsme se tanci dvou 
„oživlých“ hraček. ani tady nesměla chybět 
tématická výtvarka – víc než roztomilí tuč-
ňáčkové vyvedení prstovými barvami.
Čtvrťáci a  páťáci také počítali v  matema-
tice mnohé slovní úlohy ze života tučňáků 
a v češtině prováděli jazykový rozbor článku, 
včetně určování slovních druhů. v pracov-
ní výchově ubrouskovou technikou vyrobili 
krásné skládanky s obrázkem tučňáčí rodiny 
z nanukových dřívek a také si ověřili svoje 
technické schopnosti ve skládání černobílých 
origami-tučňáčků. ve výtvarce pomocí otis-
ků barveného igelitu také vytvořili spoustu 
nádherných „antarktid“.  i oni si prohlédli 
na webu poutavou prezentaci. 
Sotva jsme všechno stihli a proběhli se na za-
hradě, přijelo k nám objednané divadlo krab 
se svým představením – o čem jiném – než 
o... Herečky na začátku poněkud zkoprněly, 
když se postavily před hlediště a tam pozorně 
čekalo tučňáků na šedesát, v čele s vycpaným 
vrchním opeřencem v nadživotní velikosti. 
a představení to bylo opravdu velmi vydaře-
né. Děti nejen že udržely pozornost po celou 
dobu, ale aktivně se zapojovaly, samy od sebe 
odměňovaly herečky potleskem, zpívaly 
a i s námi dospělými vysoce oceňovaly mi-
mořádné scénické nápady např. s proměnami 
jednoduchých kulichů nebo s legrační píďal-
kou mezi dvěma špejlemi.
odpoledne ve  družinách jsme povídáním 
všechno shrnuli a nakonec jsme se všichni 
jednomyslně shodli – na tento den dlouho 
nezapomeneme. Byl opravdu moc príma!

Text: Jana cHaDiMOVá
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{ pOLIcIE InfORmujE }

důvody mohou být různé:

\Zvědavost, touha po dobrodružství, nuda, 
osamělost, nedostatečně chápající kolek-

tiv, jakým je rodina nebo přátelé, neschop-
nost se vyrovnat s konfliktní situací apod.

příčiny vedoucí ke konzumaci drog 
spočívají zejména:

\v osobnosti postiženého

\ve vlastnostech drogy

droGY a jejicH neBeZpeČÍ
MoŽnost oZnÁMit podeZŘenÍ Či jaKouKoliv sKuteČnost
 o vÝroBcÍcH a distriButorecH droG anonYMnĚ
v současném světě jsou drogy pojmem, který je spojován se všemi věkovými kategori-
emi a skupinami lidí. drogy se objevují u mládeže, stejně jako u osob dospělých. drogy 
jsou součástí života lidí ze sociálně slabších skupin stejně jako lidí ze skupin, kde peníze 
nehrají žádnou roli. omamné a psychotropní látky (drogy, narkotika apod.) jsou látky 
přírodního a syntetického původu, které svými účinky navozují nereálné stavy a způso-
bují změnu smyslového a rozumového vnímání skutečnosti. drogou může být ohrožen 
bezmála každý a je třeba vědět, že každý mladý člověk v sobě skrývá možnou motivaci 
k začátku drogové tragedie.

\v sociálním zázemí rodiny, okruhu přátel, 
ale i ve stavu společnosti, v níž jsou drogy 

konzumovány

Účinky drog pak spočívají zejména:

\ve ztrátě soudnosti a odklonu od reality 
života

\v rychlém vzniku závislosti na droze, tím 
nouze po nové dávce za každou cenu (roz-

pad osobnosti, zanedbávání jiných potřeb, 
celková psychická a fyzická devastace)

\v kriminálním způsobu života (hodnota 
života je měřena pocitem blaha z potíží 

dávky drog, na  kterou je třeba získat pro-
středky jakýmkoli způsobem)

unesl tíhu na něj kladených povinností, ale 
také člověk, který vyrůstal v problémových 
rodinných podmínkách, v jehož hodnotové 
orientaci chybí pozitivní přístup k práci, ne-
zbytná odpovědnost za sebe i druhé, úměrná 
míra citlivosti a zdravé sebevědomí. Takové 
hodnoty může jedinec získat v rodině. Pro-
tidrogová prevence v rodině je prevencí zá-
kladní. Rodina má být pro jedince místem 
jistoty a bezpečí za všech okolností. Má mu 
pomáhat najít si vlastní identitu, vlastní „já“. 
klidná a citová atmosféra v rodině, racionál-
ní přístup k volnému času (sport, kultura), 
účelná dělba práce a povinnosti členů rodiny, 
úzký kontakt dětí a rodičů, jejich vzájemná 
důvěra a pochopení, to vše s dalšími pozitiv-
ními faktory může umožnit dětem a mládeži, 
aby vyrůstali jako svobodní občané, kteří jsou 
schopni říct sobě a ostatním: „DRoGa Ne!“
Největším lidským štěstím je možnost volby.
Několik rad pro děti, kterým někdo nabídne 
drogu – i ty, v takovém případě můžeš volit. 
Jaká bude tvoje volba?

\Můžeš být jeden z  těch, kteří třeba 
i  po  první dávce drogy zemřeli. Ročně 

umírá na předávkování drogou v České re-
publice kolem 500 mladých lidí

\Můžeš být jeden z těch, kdo bude na dro-
gách závislý a  bude mít velké zdravotní 

problémy. Již nyní je těchto lidí v České re-
publice nejméně 30 000

\Můžeš být jeden z těch silných, který doká-
zal odpovědět „Ne“ a zůstal tak svobodný. 

Je to možná poprvé, kdy o sobě rozhoduješ 
skutečně sám
Problematice drog je věnována velká pozor-
nost všech, kteří se touto problematikou za-
bývají. krajské ředitelství policie Středočes-
kého kraje si uvědomuje také skutečnost, že 
oznámit některé informace je pro mnoho lidí 
těžké a bojí se. 
Proto byla zřízena telefonní linka a e-mailová 
adresa, na kterou může kdokoliv oznámit po-
dezření či jakoukoliv skutečnost o výrobcích 
a distributorech drog, aniž by se tito oznamo-
vatelé museli dostavit na polici. 

nprap. šTěPánKa ZaTLOuKaLOVá, 
tisková mluvčí Pčr Praha – venkov

vše můžete oznámit 
anonYMnĚ

telefon: 974 861 717
e-mail: drogam.stop@seznam.cz

nĚKterÉ ŘidiČsKÉ 
prŮKaZY platÍ 

 jen do Konce 
roKu 2010

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit nejpozději do 31. pro-
since 2010. uplynutím stanovené doby 
pro jejich výměnu, řidičské průkazy po- 
zbývají platnosti a jejich držitelé tak ne- 
budou oprávněni k řízení motorových 
vozidel. 
výměnu řidičských průkazů provádí od- 
dělení registru řidičů odboru dopravy 
Městského úřadu Černošice, praha 2, pod- 
skalská 19, 1. patro. Úřední doba: pondě- 
lí, středa 8.00 – 17.00, úterý, čtvrtek a pá- 
tek 8.00 – 12.00. je třeba předložit vy-
plněný formulář (k dispozici na úřadě), 
platný doklad totožnosti (občanský prů- 
kaz nebo pas), průkazovou fotografii  
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a stávající ři-
dičský průkaz. nový řidičský průkaz bu- 
de zdarma vydán do dvaceti dnů od 
podání žádosti. 

všechny tyto faktory pak společně na 
 sebe nabalují další trestnou činnost:

Sehnat peníze na drogy je nutné a krádeže 
s tímto souvisí. Začíná to drobnými kráde-
žemi, které k pokrytí potřeby nestačí. Pro-
to dalším trestným činem, který se přidává, 
jsou loupežná přepadení. Následuje ublížení 
na zdraví a  jen krůček už je pak k vraždě. 
S užíváním drog je spojeno také řízení mo-
torového vozidla pod vlivem drog.
Policisté Územního odboru Praha venkov 
společně s  pracovníky preventivně infor-
mační skupiny o této problematice dobře ví 
a svou preventivní činnost zaměřují i do této 
oblasti. Působí především v základních ško- 
lách, učilištích a středních školách, kde v rám- 
ci prezentace policie je toto téma žáky a stu-
denty diskutované. Již na základních školách 
se setkáváme s drobnými uživateli drog, kteří 
si mnohdy nebezpečí svého jednání a důsled-
ky neuvědomují.
Po drogách sahá velmi často mladý člověk, 
který byl z různých důvodů zahnán do úz-
kých, ztratil sebevědomí, životní optimis-
mus, člověk, který hledal pomoc, který ne-
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Díky sněhu měli policisté ulehčenou práci, 
neboť v něm viděli stopy. Pokud se u chaty 
vyskytly, policisté prohlédli, zda nejsou po-
rušené zámky, rozbité okenice či okna nebo 
jiné vstupní prostory. Jestliže se v  objektu 
nacházela osoba, vyžádali si od ní doklady 
a provedli kontrolu, zda se nejedná o osobu 
v pátrání. Takto zkontrolovali téměř 10 000 
rekreačních objektů. v oplocení či dveřích 
majitelům zanechali letáčky s návodem, jak 
mají správně zabezpečit svou chatu, aby co 
nejvíce ztížili práci zlodějům. Při kontrolách 
jim pomáhali i policejní psi. 

roZsÁHlÁ policejnÍ aKce se odeHrÁla
v teritoriu praHa – jiH
téměř stovka policistů byla ve čtvrtek 18. února nasazena do rozsáhlé policejní akce 
na jílovsku a v Hradištku zaměřené zejména na kontrolu chatových oblastí. policisté se 
soustředili zejména na pohřešované osoby a osoby v pátrání. akce vypukla v časných 
ranních hodinách. Každý policista dostal mapu s úsekem, který má zkontrolovat, a na-
víc ještě fotografii muže, který je důvodně podezřelý z násilné trestné činnosti a byl zde 
naposledy viděn.

kolem osmé hodiny předvedli na služebnu 
v Jílovém u Prahy muže v pátrání. Po prove-
dení všech nezbytných úkonů muže propusti-
li. v chatové oblasti Petrov kriminalisté zadr-
želi 28letého muže, který se vyhýbal výkonu 
trestu odnětí svobody. Hlídka ho po provede-
ní potřebných náležitostí do vězení odvezla.

Policisté se na  kontroly chatových oblastí 
v daném teritoriu zaměřili hlavně proto, že 
jen za poslední tři měsíce se pachatelé vlou-
pali do více než čtyřiceti chat a mohou se zde 
zdržovat osoby v pátrání.  

Dopravní hlídky kontrolovaly řidiče, zda ne-
porušují dopravní předpisy. Hned ráno na-
měřili jednomu z nich 1,6 promile alkoholu. 
Druhý nadýchal pod jedno promile. Řidiči 
jezdili bez rozsvícených světel nebo nepři-
poutaní, čímž se dopustili přestupku. výjim-
kou nebylo ani řízení bez dokladů, které si 
hříšníci zapomněli doma. 
Podobné rozsáhlé policejní akce budou pro-
bíhat i v následujícím období. 

nprap. Markéta Johnová Dis., 
tisková mluvčí Pčr Praha-venkov

1. část: Územní rozhodnutí
Žádost vyplníte na předepsaném formuláři 
a spolu s grafickou přílohou a dokumenta-
cí ve dvojím vyhotovení předáte na stavební 
úřad. Případně ve  trojím, není-li stavební 
úřad v místě stavby.
Stavební úřad oznámí zahájení územního 
řízení a k projednání vaší žádosti vždy na-
řídí veřejné ústní jednání. Může jej spojit 
s ohledáním na místě. Účastníky územního 
řízení jsou: žadatel; obec, kde hodláte stavět; 
vlastník pozemku nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k pozemku nebo stavbě; osoby 
s vlastnickým nebo jiným věcným právem 
k  sousedním stavbám nebo pozemkům; 
popř. různá občanská sdružení chránící zá-
jmy ochrany přírody.
vaší povinností je informovat o svém záměru 
a o podání žádosti o vydání územního roz-
hodnutí, a to bezodkladně poté, co bylo na-
řízeno veřejné ústní jednání. informace musí 
obsahovat vaše identifikační údaje, předmět 
územního řízení a jeho stručný popis, gra-
fické vyjádření architektonické a urbanistic-
ké podoby záměru, parcelní čísla pozemků, 
údaj, zda stavba vyžaduje posouzení vlivu 
na životní prostředí, místo a čas veřejného 
ústního jednání a upozornění, že případné 

jaK postupovat, 
KdYŽ cHceMe ZaČÍt stavĚt
3. díl: stavÍMe rodinný dům větší než 150 m2

námitky proti stavbě je možné uplatnit nej-
později při veřejném ústním jednání. Tato in-
formace musí být vyvěšena na místě určeném 
stavebním úřadem, a to do doby veřejného 
ústního jednání. 
Pokud veřejné ústní jednání proběhne bez 
připomínek, vydá stavební úřad rozhodnutí 
o umístění stavby.
Stavební úřad může rozhodnout ve  zjed-
nodušeném územním řízení, jestliže váš 
stavební záměr nevyžaduje posouzení vlivů 
na životní prostředí, žádost má všechny ná-

ležitosti a je doložena závaznými stanovisky 
dotčených orgánů a souhlasem účastníků ří-
zení, která musí obsahovat výslovný souhlas 
se zjednodušeným územním řízením, nejen 
se žádostí a dokumentací.
Stavební úřad vypracuje návrh výroku územ-
ního rozhodnutí, který na rozdíl od územ-
ního rozhodnutí neobsahuje odůvodnění 
a poučení. Návrh výroku doručí žadateli a do-
tčeným orgánům a vyvěsí ho na úřední desce. 
vaší povinností je vyvěsit tento návrh výroku 
v místě stavby. Pokud nebyly ve lhůtě uplat-
něny námitky, rozhodnutí o umístění stavby 
se pokládá za vydané a nabývá právní moci.
Po  dni nabytí právní moci předá stavební 
úřad žadateli jedno vyhotovení územního 
rozhodnutí s vyznačenou právní mocí spo-
lu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku 
katastrální mapy a ověřenou dokumentací.
(Z knihy stavět, či nestavět? – Malý průvodce 

územním a stavebním řízením)
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 Dokončení ze strany 1
scHvÁlenÍ ZadÁnÍ ZMĚnY ÚZeMnÍHo plÁnu 
sÍdelnÍHo Útvaru HradiŠtKo
Pořizovatel obecní úřad Hradištko s osobou oprávněnou k územně 
plánovací činnosti, ve spolupráci s určeným zastupitelem dokončil 
práce na návrhu zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru, 
o pořízení změny rozhodlo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 
23. 6. 2008. v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 183/2009 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen stavební zákon), předkládá zastupitelstvo obce návrh 
na schválení zadání, které bylo upraveno v souladu s ustanovením  
§ 47 odst. 4 stavebního zákona. 
Zastupitelstvo oBce HradiŠtKo: 
i. Bere na vĚdoMÍ
Důvodovou zprávu, vyhodnocení a výsledek projednání návrhu za-
dání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hradištko. 

ii. souHlasÍ
a) se závěry vyhodnocení uvedených v Důvodové zprávě, ve vyhod-

nocení a ve výsledku projednání 
b) s tím, že dalším stupněm – etapou zpracování bude návrh změny 

č. 4 ÚP SÚ Hradištko 

iii. scHvaluje

zadání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hradištko, da-
tované 11/2009, v  souladu s ust. § 6 odst. 5, písm. b) a § 47 odst. 
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(ve znění pozdějších předpisů).

iv. uKlÁdÁ

a) starostovi obce zajistit zpracování návrhu změny č. 4 územního 
plánu sídelního útvaru Hradištko v souladu se schváleným zadáním 

b) starostovi obce zaslat registrační list územního plánu krajskému úřadu 

Zastupitelstvo jednalo 14. prosince

Zastupitelstvo jednalo 25. 1. 2010
i. Zastupitelstvo oBce 
scHvaluje:
1. Rozpočtovou změnu č. 5/2009.
2. Prodej  pozemku parc. č. 676/3 zahrada

o výměře 380 m2 vedeném na Lv č. 10001, 
katastrální území Hradištko pod Mední-
kem, obec Hradištko ve vlastnictví obce, 
zapsaném v  katastru nemovitostí katas-
trálního úřadu pro Středočeský kraj, ka-
tastrální pracoviště Praha-západ, manže-
lům Milanu a Martě Justovým, oba bytem 
140  00 Praha 4, Nad Lesním divadlem 
1116/12. za cenu 370 kč à 1 m2 v celkové 
hodnotě 140  600 kč. uvedený pozemek 
vznikl rozdělením pozemku parc. č. 676/1 
vedeném na Lv č. 10001, katastrální území 
Hradištko pod Medníkem, obec Hradišt-
ko na základě zpracovaného GP č. 2149 
ze dne 27. 5. 2009 a schváleném katastrál-
ním úřadem pro Středočeský kraj, kata-
strální pracoviště Praha-západ dne 17. 6. 
2009 pod č. 1228/2009. Pozemek navazuje 
na pozemek ve vlastnictví pana karla Wol-
lera, jehož budoucím kupujícím jsou man-
želé Justovi, je oplocen, je využíván jako za-
hrada ke stávajícímu rekreačnímu objektu 
a tvoří jeden funkční celek. Jeho prodejem 
bude zcelena tato část území. Pozemek se 
nachází v místní části obce Pikovice v úze-
mí zaplavovaném stoletou vodou.

3. Prodej  pozemku parc. č. 676/4 zahrada
o výměře 289 m2 vedeném na Lv č. 10001, 
katastrální území Hradištko pod Mední-
kem, obec Hradištko ve vlastnictví obce za-
psaném v katastru nemovitostí katastrální-
ho úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 
pracoviště Praha-západ paní Bohumile 
Sojkové, bytem 150 00 Praha 5, v cibul-
kách 404/9 za cenu 370 kč à 1 m2, celková
cena 106 930 kč. uvedený pozemek vznikl 
rozdělením pozemku parc. č. 676/1 vede- 
ném na  Lv č. 10001, katastrální území 
Hradištko pod Medníkem, obec Hradišt-
ko na základě zpracovaného GP č. 2149 
ze dne 27. 5. 2009 a schváleném katastrál-

ním úřadem pro Středočeský kraj, kata-
strální pracoviště Praha-západ dne 17. 6. 
2009 pod č. 1228/2009. Pozemek navazuje 
na pozemek ve vlastnictví paní Bohumily 
Sojkové, je oplocen, je využíván jako za-
hrada ke stávajícímu rekreačnímu objektu 
a tvoří jeden funkční celek. Jeho prodejem 
bude zcelena tato část území. Pozemek se 
nachází v místní části Pikovice v území za-
plavovaném stoletou vodou.

4. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 654/1
ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 238 m2, k.ú. Hradištko pod Med-
níkem, obec Hradištko v  souladu s Pro-
hlášením o přechodu vlastnického práva 
k nemovitostem na obec na základě § 1, 
zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí podle § 36, odst. 5, písm. 
a) a odst. 6 vyhlášky ČÚZk č. 190/1996 Sb., 
ve znění vyhlášky ČÚZk č. 179/1998 Sb., 
o nabytí vlastnického práva obce Hradišt-
ko. Pozemek byl původně zapsán na MNv 
Hradištko a nachází se v místní části obce 
Pikovice, ulice okružní.

5. Plánovací smlouvu jejímž předmětem je 
rekonstrukce povrchu komunikace na po-
zemku parc. č. 848/1, k.ú. Hradištko pod 
Medníkem, obec Hradištko, zapsaném 
na Lv č. 10001 v katastru nemovitostí ka-
tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, ka-
tastrální pracoviště Praha-západ tak, aby 
odpovídala obecným požadavkům na vy-
užívání území, stanovených vyhláškou 
č. 501/2006, kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona. Předmět-
ná komunikace parc. č. 848/1 tvoří jediný 
přístup k pozemkům žadatelů par. č. 618/9 
ve vlastnictví Romany a ivana kolomíno-
vých, bytem 101  00 Praha 10, Žitomír-
ská 693/39, parc. č. 618/10 ve vlastnictví 
Dalibora Hanuse, bytem 150  00 Praha 
5, Na  šmukýřce 1224/6, parc. č. 618/11 
ve vlastnictví Jany a vladimíra chadimo-
vých, bytem 252 09 Hradištko, Pikovice, 

Dlážděná 32, parc. č. 618/16 ve vlastnic-
tví Daniela kubely, bytem 190  00 Praha 
9, Čihákova 1819/24 a kateřiny kubelové, 
bytem 130 00 Praha 3, kouřimská 2407/7, 
parc. č. 618/19 a parc. č. 618/20 ve vlastnic-
tví paní Zdeňky Černé, bytem 252 09 Hra-
dištko,Pikovice,Spojovací 20, je nezpev-
něná, v zimě se neudržuje a není zařazena 
do systému svozu komunálního odpadu. 
Rekonstrukce komunikace bude prove-
dena dle položkového rozpočtu. celková 
cena díla činí částku ve výši 196 000 kč bez 
DPH a bude účtována dle platných předpi-
sů v době uskutečnění zdanitelného plně-
ní. Podíl finančního plnění účastníků této 
smlouvy činí vždy 1/7 celkových nákladů. 
Úhrada bude provedena na základě faktur 
vystavených zhotovitelem.

6. Kalkulaci  vodného a  vyúčtování za  rok 
2009.

7. Cenu vody na rok 2010 ve výši 41 kč včet-
ně 10 % DPH za 1 m3. 

8. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách schvaluje průběh 
provedeného řádného výběrového řízení 
k rekonstrukci a dlouhodobé údržbě ve-
řejného osvětlení v katastru obce Hradišt-
ko a schvaluje závěr jmenované výběro- 
vé komise, že vítězem tohoto výběrové- 
ho řízení se stává ČeZ energetické služ- 
by, s.r.o.

9. Poskytnutí jednorázové finanční sociální 
výpomoci ve výši 5 000 kč panu Jaroslavu 
Foistovi, bytem 252 09 Hradištko 1476e 
na základě jeho podané písemné žádosti ze 
dne 20. 1. 2010, evidované pod č. j. 111/10.

ii.  Bere na vĚdoMÍ 
1.  Informaci  starosty obce pana antonína 

Merty o kontrole zápisu a přijatého usne-
sení č. 4/2009 z  jednání zastupitelstva ze 
dne 14. 12. 2009.

2. Informaci  starosty obce pana antonína 
Merty o přípravách oslav 700. výročí prv-
ní písemné zmínky o obci Hradištko.
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Proto jsme byli nuceni oba projekty oddělit 
a v  lednu letošního roku, kdy Ministerstvo 
zemědělství ČR vyhlásilo další kolo žádostí 
o zařazení akce do „Seznamu akcí Programu 
MZe 129  180“ jsme podali žádost na  pro-
jekt „Hradištko – Pikovice, vodovod, i. eta-
pa“. výsledek rozhodnutí o přidělení dotace 
očekáváme začátkem července 2010. Druhá 
část vodovodního řadu v části obce Pikovice 
bude řešena následovně. v projektu „Pikovi-
ce – kanalizace a Čov“ je v současné době 
vydané územní rozhodnutí a připravuje se 
projekt ke stavebnímu povolení. 
v období mezi 1. 4. - 15. 4. 2010 se usku-
teční setkání s majiteli objektů v Pikovicích. 
Na této schůzce budou sděleny podrobné in-
formace o plánovaných projektech Pikovice 
– vodovod a kanalizace. obyvatelé s trvale 
hlášeným pobytem budou obesláni písem-
ně, ostatní majitelé nemovitostí se o termí-
nu schůzky mohou dozvědět na webových 
stránkách obce Hradištko, na informačních 
vývěskách, plakátech apod.
Dalším z připravovaných projektů pro letoš-
ní rok je již dlouhodobě očekávaný projekt 
„vodovod – Sekanka“. Na tento projekt byla 
podána žádost o dotaci ze Středočeského kra-
je z Fondu životního prostředí. Zde by mělo 
být napojeno až 90 nových odběrných míst. 
v projektové přípravě je též rozšíření vodo-
vodní sítě do oblasti zvané „velká podkova“. 
i  zde bude umožněno napojit na  veřejný 
vodovod více než 40 přilehlých nemovitos-
tí a  dále rozšíření vodovodní sítě „šlemín 
– směr Mandát“ s více než 15 přípojkami. 
Z důvodů řešení tlaku ve vodovodním po-
trubí bychom rádi uskutečnili i propojení vo-
dovodního řadu v místní komunikaci parc. 
č. 813/1 (p. Nožina, p. Boťa). Další neméně 
důležitou investicí do vodovodní infrastruk-
tury je rekonstrukce starého vodovodního 
potrubí v  komunikaci parc. č. 832/1 (nad 
restaurací Japeka). 
v návaznosti na úspěšnou realizaci i. etapy 
chodníku připravuje obec také výstavbu ii. 
a iii. etapy. v letošním roce se předpokládá 
realizace iii. etapy, která zahrne úsek od kon-
ce stávajícího chodníku na Rajchardově smě-
rem na Brunšov. 
v loňském roce bylo zrealizováno více než 
30 ks vodovodních přípojek k  soukromým 
objektům a  vodovodní potrubí bylo pro-
dlouženo cca o 300 m. vzhledem k tomu, že 
v některých částech obce dosud není doře-
šena otázka kvalitních vodovodních řadů, 
potýkáme se stále s občasnými poruchami 
na potrubí. Takovýchto havárií řešila obec 

vodovodY a KanaliZace

v loňském roce několik: výměna části řadu 
v komunikaci na šlemíně, dále na Brunšově 
– ulice Dlážděná, porucha vodovodního řadu 
v komunikaci na Rajchardově. Nejrozsáhlejší 
byla výměna starého vodovodního potrubí 
v hlavní dlážděné státní silnici č. 106 na parc. 
č. 870/1 k restauraci „Rozmarná“. Tuto re-
konstrukci bylo třeba uskutečnit před pláno-
vanou opravou vozovky, kterou připravuje 
Správa a údržba silnic kladno. Na podzim 
loňského roku byla provedena také i. část re-
konstrukce schodiště na Brunšově. v letoš-
ním roce připravujeme její dokončení. 

v souvislosti se zlepšením místní dopravní 
infrastruktury obec požádala krajský úřad 
o  finanční výpomoc při realizaci projektu 
„oprava místních komunikací v obci Hra-
dištko“. Do  tohoto projektu jsou zahrnuty 
i místní komunikace parc č. 515/69 a 515/1, 
které se pravidelně v období tání sněhu a vel-
kých deštů potýkají s přívalem srážek a ohro-
žují tak přístupy k přilehlým objektům.  
Na závěr jedno sdělení pro ty majitele nemo-
vitostí, kteří jsou na veřejnou vodovodní síť 
napojeni. v rámci plynulého a rychlého vy-
řízení vašich připomínek, příp. stížností vás 
žádáme, abyste se obraceli na svého smluv-
ního partnera ve věci odběru vody – a tím 
je obec Hradištko. Sdělení je možné učinit 
k rukám i. Myškové a to písemně, telefonic-
ky na čísle: 257 740 441, příp. elektronicky: 
stavebni2@hradistko.cz. 

antonín Merta, 
Miloš neužil, iveta Myšková

v minulém vydání zpravodaje jsme vás informovali o záměru obce oslovit majitele ne-
movitostí v obci pikovice, a zjistit tak zájem o připojení na veřejný vodovodní a kanali-
zační řad. při detailním zpracování žádosti o dotaci na státní fond životního prostředí 
však vyplynuly podmínky spoluúčasti obce v takové výši, kterou by obec nedokázala ze 
svých zdrojů pokrýt. 

statisticKÉ MĚŘenÍ rYcHlosti na BrunŠovĚ
jak jsme občanům slíbili, byl namontován na 11 dní statistický radar na hlavní silnici 
za mostem přes vltavu, který nám měl odpovědět na otázku, zda se snížila rychlost 
po instalaci měřiče rychlosti se zobrazením, který je v provozu již od listopadu 2008. 

Toto měření bylo na Brunšově provedeno poprvé. Polovina řidičů opravdu sníží rychlost, 
rovněž i subjektivní pocity chodců a obyvatel jednoznačně hovoří ve prospěch tohoto zařízení. 
určitá část řidičů však přesto nepřibrzdí, ale těch je naštěstí méně. Získaná data předáme 
na MěÚ Černošice a ve spolupráci s policií a  firmou Gemos dohodneme další dopravní 
opatření v této části obce.  

podĚKovÁnÍ
Rád bych poděkoval pracovníkům obecního úřadu a panu václavu Haškovi za zajištění sjízd- 
nosti místních komunikací v době sněhové kalamity a rovněž panu Neužilovi za nasazení 
těžké techniky při odklízení sněhu i mimo komunikace ve všech částech obce.

PaVeL PešeK, člen komise pro rozvoj obce

celkový počet vozů  
v obou směrech >50 km/h >60 km/h >70 km/h >80 km/h >90 km/h >100 km/h

22 620 11 935 4 476 1 259 281 51 14

100 % 52,8 % 19,8 % 5,6 % 1,2 % 0,2 % 0,1 %

poznámka: měření proběhlo od 10. do 20. října 2009.

cHaritativnÍ sBÍrKa
obecní úřad v Hradištku připravuje charitativní sbírku na sobotu 22. 5. a neděli 23. 5.
vždy od 15.00 do 17.00. Diakonie Broumov nás tentokrát prosí opravdu o jakékoliv čis-
té!!! textilie – i třeba staré a potrhané, které je možno průmyslově využít. Tato organizace 
zpracováváním těchto materiálů zaměstnává sociálně znevýhodněné spoluobčany a snaží 
se jim tak zajistit dostatek práce. od počátku května budou podrobnosti sbírky zveřej-
něny na obvyklých vývěsních místech v obci.

Text: Jana cHaDiMOVá 

ZveMe vÁs do divadla!
OÚ pořádá zájezd do divadla Semafor ve čtvrtek 15. 4. na potrhlou hudební komedii Já jsem otec Bemle (a já
matka Žemle). Objednávky vstupenek v ceně 240 – 270 Kč přijímá OÚ, Jana Chadimová a paní Papáčková.



{ nApsALI jsTE nám..., InZERcE  } 

Vzdělání pro práci i rodinu
Ženám z Nového Knína a okolí 

nezaměstnaným déle než 6 měsíců 
nabízíme 

KURZ ZDARMA
Kurz se bude konat 

od 29. března do 26. dubna 2010 
v Základní škole v Novém Kníně

Bezplatná doprava na kurz a zpět zajištěna!

OBsAh KURZU
• komunikační a prezentační dovednosti  
• zvládání stresu     
• finanční minimum a rodinný rozpočet
• počítačové znalosti
• zpracování životopisu, orientace na trhu práce

MOŽNOst VýBěRU Z ReKVAlifiKAcí
• Administrativní pracovník se zaměřením na Pc 
• Operátor call centra

 VýhODy KURZů
• Všechny kurzy jsou zdarma
• Účastnice, které nejsou z Nového Knína, budou  

bezplatně sváženy autem
• Poskytnutí stravenky v hodnotě 60 Kč za každý 

den účasti v kurzu
• Maximální pomoc a podpora při hledání  

zaměstnání 

chcete VěDět Víc?
Volejte: AcZ, spol. s r. o., 

vzdělávací a personální agentura
tel.: lenka Prokopová 

222 365 819, 739 463 961, 605 967 959
e-mail: prokopova@aczprace.cz, www.aczprace.cz

tento projekt je financován z prostředků esf 
prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje 

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Opravujeme informace o možnosti příspěvku na pečovatelskou službu  
a domov důchodců uváděné na str. 7 zimního čísla Zpravodaje. 

„Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu byl od  
1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách. Již 3 roky je tak v platnosti zcela odlišná 
právní úprava. Stejně tak byla zrušena bezmocnost a 
zvýšení důchodu pro bezmocnost. Namísto zvýšení 
důchodu pro bezmocnost je poskytován podle zá-
kona o sociálních službách příspěvek na péči, je-
hož výše se liší podle stupně závislosti osoby (jsou 
4 stupně). Pečující osoba sama žádnou dávku z ti- 
tulu péče již nepobírá. Dále již neplatí, že sociál-
ně potřebným je poskytována pečovatelská služba 
zdarma. Ostatně již neexistuje ani statut sociálně 
potřebné osoby. O příspěvku na péči rozhoduje obecní 
úřad obce s rozšířenou působností,“ napsala nám ve svém 
e-mailu JUDr. Jarmila Králová. Za upozornění na mylné infor-
mace jí moc děkujeme!

Chyba se vyskytla i v grafu věkového složení obyvatel na titulní straně minu-
lého čísla. Opravený ho tedy otiskujeme znovu. Děkujeme za pochopení.

Zajímavý dopis obdržel jeden z našich redaktorů až z Děčína:

„V říjnu jsme navštívili štěchovický hřbitov, kde jsou pochováni mí 
rodiče i prarodiče. Dostal se mně do rukou „Hradištský zpravodaj“. 
Jsem ročník 1929, rodák z Brunšova – z Ovčiček. Takže něco pamatuji. Pa-
matuji odchod ledů v r. 1940, dobu, kdy nás evakuovali v r. 1942, válečná 
léta 1939–45. Jak to vše probíhalo. Navštěvoval jsem trojtřídní školu v Hra-
dištku, kde řediteloval p. Kletečka, poté p. Veleba. V roce 1946 jsme zakládali 

 

NOVĚ OTEVŘENO!

ŠIROKÝ 
SORTIMENT ZBOŽÍ

OVOCE A ZELENINA
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fotbalový klub – Povltavan Hradištko, hřiště pronajaté od p. Janouška na 
Rajchardově, říkávalo se na „Domku“. Není to dlouho, co SK Hra-

dištko oslavovalo 50 let. Jestlipak si vzpomněli?
Bydlím t.č. v Děčíně. Manželku jsem měl z Vysočiny. 

Nedávno tam slavili výročí této obce – 600 let. Lí-
bilo se mi, že si vzpomněli na bývalou rodačku 

z této obce. Nedávno proběhla tiskem zpráva 
o tzv. „štěchovickém pokladu“, ten by se měl 
nacházet ale na katastru Hradištko. Dušno, 
kde sme nacházeli podléšky a jiná jarní kvítí, 
snažili jsme je prodati u parníků pražským vý-
letníkům. Pamatuji Američany, kteří jeli dvě-

ma nákladními auty v únoru 1946 pro archiv. 

S úctou Rudolf Červenka – pocházím z rodu 
Chroustů – snad poslední potomek stavitele lodí 

Františka Chrousta (můj kmotr, křestní jméno Fran-
tišek mám po něm).

12
,5 

%

17,9 %

48,9 %

5,7 %
7 %

8 %



jak jistě víte, v roce 2010 slaví obec Hradištko 

 
od první písemné zmínky. Připravili jsme velké množství akcí, 

na kterých se kromě obecního úřadu bude podílet většina místních spolků 
a organizací. Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat poměrně velká 

divácká účast na jednotlivých akcích (stejně jako tomu bylo 
na již proběhlé vernisáži a výstavě fotografií nebo šibřinkách), 

mohou být i zajímavým místem pro prezentaci místních podnikatelů. 
Pokud máte zájem spolupodílet se na oslavách formou sponzoringu, 

nabízíme vám možnost prezentace ve speciálním čísle Zpravodaje, 
které vyjde koncem května, umístěním loga na některé z hlavních akcí, 

které budou probíhat v měsíci červnu, případně i jinou formou. 
Využíváme k této výzvě Zpravodaj, protože není v našich silách 

všechny oslovovat osobně a neradi bychom na někoho zapomněli. 

V případě zájmu se prosím ozvěte na telefon 
obecního úřadu Hradištko 257 740 441 – I. Myšková.

VÝZVA 

K PODNIKATELŮM



Program oslav 
Slavnosti

5. června  MYSLIVECKÝ DEN aneb Poznáváme přírodu
12. června  HaSIČSKÝ DEN s poutí a zábavou pod hvězdami s MoraVaNKoU
19. června  HLaVNÍ DEN oSLaV zakončený koncertem skupin CraZY LaDY a KEKS
26. června  SPorToVNÍ DEN aneb Historie a současnost hradištského fotbalu

Tradi ní akce
30. dubna  PÁLENÍ ČaroDĚjNIC na ovčičkách s živou hudbou
15. května  SETKÁNÍ PoD MEDNÍKEM aneb country v Pikovicích
22. května  MoToKroS na Slapech
29. května DĚTSKÝ DEN na hřišti

Výstavy a besedy na zámku
od 14. února  výstava fotografií HraDIŠTKo V ProMĚNÁCH ČaSU (potrvá do 27. 3.)
od 10. dubna  výstava obrazů MIroSLaVa MaŠKa (potrvá do 15. května)
červen  historická výstava HraDIŠTKo 1310 – 2010

Oslavy 65. výro í osvobození 
27. března  ZÁjEZD do koncentračního tábora FLoSSENBÜrG
8. května ProMÍTÁNÍ DoKUMENTU V. Šmeráka „Die aussiedlung“
 BESEDa s M. Tykalovou na téma „Děti bez dětství“
9. května PIETNÍ aKT – SLaVNoSTNÍ oDHaLENÍ pamětní desky v místech, 
 kde stával koncentrační tábor Hradištko

700. let obce Hradištko




