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Druhou lednovou sobotu byl zahájen 9. ročník výstavy Salón 
Medník, který představil bohatý výběr malířů, fotografů, socha-
řů a dalších umělců z nejbližšího okolí.

v sobotu 11. února se obcí vydal masopustní průvod. Hojnou 
účast neodradilo ani to, že byl jeden z nejmrazivějších dní le-
tošní zimy. více na str. 12.

v noci ze soboty na neděli 26. února se hnula ledová masa na 
řece Sázavě. kry zcela zaplavily kemp a Pobřežní ulici a poničily 
ploty přilehlých domů.

15. března, na den přesně 70 let od první vyhlášky o vystěhová-
ní, se v Senátu ČR uskutečnila konference o historii našeho kraje 
za druhé světové války. více na str. 6.

v sobotu 28. ledna připravili hasiči pro své spoluobčany tradiční 
ples. Zpestřením večera bylo předtančení v podání členů zása-
hové jednotky a jejich manželek.

ve dnech 14. a 15. února proběhl v základní škole zápis dětí do 
první třídy, který se nesl v duchu hledání pirátského pokladu. 
více na str. 12.

24. února byly započaty stavební práce na přístavbě školy, což 
je kromě finanční investice především významná investice do 
vzdělání příštích generací.

autorem dvou nejhezčích gólů měsíce a celkovým vítězem an-
kety České televize Gól roku 2011 se stal hradištský rodák Josef 
Hušbauer. Blahopřejeme! 
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{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

letošní rok slibuje  
mnoho kulturního  
a společenského dění. 
Hlavním tématem budou 
akce připomínající smutné 
události, které se v našem 
kraji odehrály před 70 lety. 
Řada tehdy vystěhovaných 
obcí se společně 
zapojila do projektu 
Ohlédnutí, jehož 
hlavními organizátory 
jsou sdružení Mezi 
řekami a Sdružení obcí 
Neveklovska, a na mnoha 
místech v našem regionu 
se od března do září 
uskuteční vzpomínkové 
akce. 
Je potěšující, že se  
k neveklovskému  
a benešovskému okresu 
přidalo i Sedlčansko, 
neboť historie těchto 
regionů se dosud 
připomínala spíše 
odděleně. Tématem 
jarního Zpravodaje je 
tedy násilné vystěhování 
za druhé světové války. 
Dočtete se o jeho průběhu 
i o tom, jak na tuto 
dobu vzpomínají místní 
pamětníci. Přinášíme také 
reportáž ze slavnostního 
zahájení projektu 
Ohlédnutí v Senátu 
Parlamentu ČR.

Lucie HaškOVá

{ z jEDnání zO }

 Dokončení na straně 2
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Rozpočtovou změnu číslo 05/2011. Navýšení příjmů 

v  částce 440  000 Kč, navýšení výdajů v  částce 
440 000 Kč. S celkovými příjmy 36 412 000 Kč a výdaji 
44 412 000 Kč, po zapracování rozpočtových změn. 

 Rozpočet obce na  rok 2012 v  příjmové části 
21 640 000 Kč a ve výdajové části 20 464 000 Kč. 
Rozpočet na rok 2012 je navržen jako přebytkový. 
Přebytek je určený na částečné splacení účelového 
investičního úvěru. Na další investice (přístavba 
ZŠ) bude obec žádat dotaci. V případě zamítnutí 
dotace bude obec krýt rezervou z minulých let, 
prodejem pozemků nebo dalším úvěrem.

 Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR 
o navýšení podpory v projektu „Hradištko – Piko-
vice, vodovod“ o 20 % z celkových nákladů na pro-
jekt v částce 3 882 706 Kč. 

 Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR 
o finanční podporu na projekt „Hradištko – Pi-
kovice, vodovod“ II. etapa a Rozšíření řady „B2“ 
v  celkové výši 11  088  148 Kč (tzn. 100% cena 

díla). Dále schvaluje zadání výběrového řízení 
na zhotovitele díla společnost GENTEST, s.r.o., se 
sídlem Na Hřebenkách 3157/4, 150 00 Praha 5,  
IČ: 27080081.

 Provedení opravy v žádosti na Středočeský Fond 
cestovního ruchu a podpory podnikání na projekt 
„Naučná stezka Vystěhované Hradištko“. Cel- 
kové náklady na projekt činí částku 321 360 Kč  
vč. DPH, požadovaná dotace ve výši 285 000 Kč, 
spoluúčast obce ve výši 36 360 Kč. Důvodem je 
oprava maximální výše poskytované dotace.

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních a ostatních 
odpadů.

 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. Sazba pro poplatníky zůstává 
ve stejné výši 500 Kč na kalendářní rok 2012.
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Znáte dobře Hradištko?
Pokud se vám podaří odhalit, ve které 
části naší obce byl pořízen tento sní-
mek, pošlete nám správnou odpověď 
na  redakce@hradistko.cz nebo pí-
semně na  adresu Obecní úřad Hra-
dištko, redakce Zpravodaje, Zámek 1, 
252 09  Hradištko, a to nejpozději 

do 20. května 2012. 
Nezapomeňte připsat své jméno a kon-
takt. Výherce obdrží knihu o Posázav-
ském Pacifiku. 
Správná odpověď z minulého čísla je
lokalita „V chaloupkách“ –  domy 
za restaurací Japeka. Výhercem se stal 

Martin Slabý.
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{ z jEDnání zO  }

Zastupitelstvo jednalo 22. prosince 2011
 Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 38, vy-

hlášení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení a schvalu-
je výzvu k podání nabídky na zhotovení stavby „Přístavba Základní 
školy Hradištko“.

 Zadávací dokumentaci stavby „Přístavba Základní školy Hradišt-
ko“ (specifikace rozsahu veřejné zakázky – požadavky na jednotný 
způsob členění a zpracování nabídky).

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2011 uzavřené dle § 536 a násl. 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů „Vodovodní přípojky v místní části obce Pikovice“ mezi 
obcí Hradištko a společností ZEPRIS s.r.o. z důvodu prodloužení 
termínu dokončení díla.

 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 536 a násl. zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
„Hradištko – Pikovice, vodovod“ mezi obcí Hradištko a společ-
ností ZEPRIS s.r.o. z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.

 Zmocnění starosty k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru číslo 
218-003-11 mezi obcí Hradištko a společností Česká spořitelna, a.s. 
Předmětem této smlouvy je stanovené období čerpání do 31. 12. 2011. 
Z důvodu prodloužení termínu dokončení předmětu díla bude 
sepsán dodatek, kterým bude toto období čerpání prodlouženo 
do 31. 5. 2012.

 Zvýšení ceny vodného v souvislosti se zvýšením DPH na 14 % 
na cenu 44 Kč včetně DPH za 1 m3 s platností od 1. 1. 2012.

 Knihovní řád Obecní knihovny Hradištko včetně Ceníku služeb 
a poplatků s platností od 1. 1. 2012. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Informaci starosty obce p.  Antonína Merty o  kontrole zápisu 

a usnesení č. 5/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze 
dne 28. 11. 2011.

ZastuPiteLstVo JednaLo 30. Ledna 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Rozpočtovou změnu číslo 06/2011. Navý-

šení příjmů v částce 556 000 Kč, navýšení 
výdajů v částce 1 960 000 Kč, s celkovými 
příjmy 37 029 465 Kč a výdaji 42 444 413 Kč 
po zapracování rozpočtových změn. 

 Výsledky zadávacího řízení na zhotovení 
stavby Přístavba Základní školy Hradišt-
ko. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, 

souhlasně s doporučením hodnotící komi-
se je nabídka firmy IMS BAU s.r.o., Jaho-
dová 2090, PSČ 106 00 Praha 10.

Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:
 Informaci starosty obce p. Antonína Mer-

ty o kontrole zápisu a usnesení č. 6/2011 
z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 
22. 12. 2011.

 Kriteria ředitelky ZŠ pro zápis žáků do 1. roč- 
níku školního roku 2012/2013 v ZŠ Hradištko.

Zastupitelstvo obce ukládá:
 Starostovi p.  Antonínu Mertovi zajistit 

vypsání kriterií výběrového řízení na vý-
běr banky pro poskytnutí úvěru na profi-
nancování přístavby a přestavby Základní 
školy Hradištko do příštího veřejného za-
sedání. 

Zastupitelstvo jednalo
 8. února 2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 V souladu s výsledky zadávacího řízení na 

zhotovení stavby Přístavba Základní ško- 
ly Hradištko uzavření Smlouvy o dílo mezi 
obcí Hradištko a  společností IMS-BAU 
s.r.o. k realizaci této stavby.

 Pověření Ing. Jaroslava Benady k provedení 
zjednodušeného podlimitního zadávacího 
výběrového řízení na  výběr bankovního 
ústavu pro poskytnutí investičního úvěru 
na  profinancování přístavby a  přestavby 
Základní školy Hradištko.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Předložený text nazvaný Zadání Územní 

studie U Zvoničky a předložený text na-
zvaný Zadání Územní studie Rajchardov.

 Informaci starosty obce p. Antonína Mer-
ty o kontrole zápisu a Usnesení č. 1/2012 
veřejného zasedání zastupitelstva obce ze 
dne 30. 1. 2012.

Zastupitelstvo obce ukládá:
 Starostovi p.  Antonínu Mertovi uzavřít 

smlouvu s  autorizovanou osobou, která 
zajistí zpracování územní studie v soula-
du se Zadáním Územní studie U Zvoničky 
a Zadáním Územní studie Rajchardov. 

ProbLeMatika odPadŮ V roCe 2011
V  návaznosti na  zveřejněný článek „recyklace šetří“ ve  Zpravodaji Podzim 2011 a  člá- 
nek „třídíme nové druhy odpadů“ ve Zpravodaji Zima 2011 si vás dovoluji seznámit s někte-
rými aktuálními čísly celkové produkce odpadů v naší obci za rok 2011.

PRODUKCE ODPADŮ V ROCE 2011 V KATASTRU NAŠÍ OBCE
Druh 

odpadu
Kompozitní 

obaly
Papír 

a lepenka Sklo Plasty Směsný
 odpad

Železo 
a ocel

Nebezpečný 
odpad

počet tun 0,167 25,14 44,482 51,545 1 084,29 6,42 44,46

Produkce inertních odpadů
Na skládku inertních odpadů „Sekanka“ bylo uloženo v loňském roce celkem 926 tun tohoto od-
padu, z toho 226 tun zařazených v kategorii beton, 94 tun zařazených v kategorii cihla a 606 tun 
zařazených v kategorii zemina a kameny, což znamenalo příjmovou částku ve výši 302 000 Kč, 
která byla použita na krytí úprav této skládky a do rezervního fondu rekultivace skládky.
PŘÍJMY A VÝDAJE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2011 V NAŠÍ OBCI

příjmy (v kč) Výdaje (v kč)
Poplatky od občanů s trvalým pobytem  
a majitelů rekreačních objektů 1 686 544 Svoz netříděného komunálního 

odpadu 2 622 737
Poplatky od fyz. a práv. 
podnikajících osob 106 585 Svoz tříděného komunálního 

odpadu 571 801
Dotace od firem Eko-kom, Asekol 
a Elektrowin 492 138 Svoz nebezpečného odpadu 44 580

Celkem 2 285 267 Celkem 3 239 118

Celkový rozdíl tedy činí minusovou položku ve výši 953 851 Kč, což je částka, kterou obec 
doplácí ze svého ročního rozpočtu. I když se tato minusová položka díky přijatým opatřením 
ze strany obce a dobrému přístupu většiny poplatníků každoročně snižuje, uvedená finanční 
částka by mohla být použita na krytí jiných potřebných akcí v rámci rozpočtu obce.   
Z výše uvedených čísel a údajů vyplývá, že systém likvidace a svozu veškerých odpadů v naší 
obci je na solidní úrovni a pokrývá potřeby trvale žijících obyvatel v obci i majitelů rekre-
ačních nemovitostí. Ve zkvalitňování tohoto systému bude nadále obec pokračovat a bude 
samozřejmě i záležet na dopadu nově přijímaného zákona o odpadech, který by měl obcím 
a městům umožnit v tomto směru přijímání dalších konkrétních opatření.

Text: MiLaN VáLa, pracovník OÚ Hradištko   
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{ ROzpOčET }

rozpočet obce na rok 2012
Minulý rok jsem vyhrožoval „zatížením“ obce úvěrem na vodovod v Pikovicích. Vodo-
vod v Pikovicích se stal skutečností, účelový investiční úvěr také.

Rozpočet na rok 2012 je navržen jako pře- 
bytkový ve výši 1 176 tisíc Kč. Přebytek je ur- 
čený na částečné splacení účelového inves- 
tičního úvěru za zmíněný vodovod v Pikovi- 
cích. Tento přebytek je rozpočtován na úkor  
vodního hospodářství. Zastupitelstvo si klade 
za cíl v oblasti vodního hospodářství mít příjmy 
a výdaje v dlouhodobém horizontu vyrovnané. 

dvě významné investice
V roce 2012 čekají naši obec dvě nepřehléd-
nutelné investice – přístavba základní školy 

včetně detašovaného pracoviště mateřské 
školy a  vybudování oficiálního sběrného 
dvora na Brunšově. V obou případech obec 
žádá o  dotaci. Finanční dotace na  sběrný 
dvůr je potvrzena, spoluúčast obce včetně 
neuznatelných výdajů je do  rozpočtu pro-
mítnuta ve výši 800 tisíc Kč. 

Možnosti 
financování školy

U přístavby školy je situace složitější a ná- 
ročnější. V případě zamítnutí dotace bude 

obec výdaje krýt kombinací rezervy z  mi- 
nulých let, prodejem pozemků a dalším inve- 
stičním úvěrem. Ve  schváleném rozpočtu  
na rok 2012, který se připravoval v listopadu  
roku 2011, jsme vyčlenili na oblast investic  
do školství 2,8 mil. Kč. 
Pokud nebudeme úspěšní v  žádosti o  do- 
taci na  tyto konkrétní akce, bude hospo- 
daření obce k 31. prosinci 2012 rozpočtově 
nevyrovnané a kryté účelovým investičním 
úvěrem.

Text: TOMáš PiPOTa, 
člen finančního výboru

pŘÍJMY (v tis. kč) Rozpočet 
2012

Daňové příjmy, poplatky a dotace 17 320
z toho: daně z příjmu, DPH 11 200

poplatky odnětí pozemku 20
místní poplatek za odpad 1 700
poplatek ze psů 45
poplatek vstupné, veř. prostranství 50
poplatek z ubytovací kapacity 25
výherní hrací automaty, loterie 80
správní poplatky 100
daň z nemovitostí 3 600
dotace 500

Nedaňové příjmy 4 320
z toho: vodné 2 800

vodovodní přípojky 400
pronájem byt. a nebyt. hospodářství 170
prodej a pronájem pozemků 150
ekokom, odpady podnik., železo 650
nahodilé příjmy (inert, knihovna, dary) 50
příjmy z úroků, podíly na zisku, akcie 100

cElkEM pŘÍJMY 21 640

VÝDaJE (v tis. kč) Rozpočet 
2012

Doprava 680
z toho: oprava silnic 400

investice 100
dopravní obslužnost 180

Vodní hospodářství 2 024
z toho: vodné PSV 474

vodovodní přípojky, investice 400
elektrická energie 350
poplatek Česká inspekce ŽP 300
opravy, údržby a služby 500

kanalizace 200
Školství 4 100
z toho: příspěvek MŠ 600

příspěvek ZŠ 400
za žáky jiným obcím 300
investice, projekty, služby a opravy 2 800

knihovna 150
kultura 70
Zpravodaj 120
Tělovýchova - tělocvična 190
Bytové hospodářství 100
Veřejné osvětlení 1 100
z toho: opravy, údržby a investice 1 100
Územní plánování 50
komunální služby a územní rozvoj 770
z toho: výkup pozemků 200

platby daní a poplatků 250
ostatní 104
příspěvky organizacím 216

Sběr o odvoz komun. odpadů 3 200
Údržba obce 2 500
z toho: mzdy 1 300

materiál, opravy a údržba 400
investice 800

Zásahová jednotka SDh 300
z toho: na činnost Hradištko 250

na činnost Pikovice 50
odměny zastupitelstva, volby 1 000
Činnost veřejné správy 3 730
z toho: mzdy a dohody 2 000

DHIM, materiál a opravy 230
elektrická energie 200
poštovné, telekomunikace 200
bankovní poplatky, pojištění 100
cestovné, školení, příspěvky zam. 150
pohoštění 100
neinvestiční příspěvky (sociální) 50
ost. služby (právník, geodeti, web) 700

placené úroky 180
cElkEM VÝDaJE 20 464

RoZDÍl pŘÍJMY – VÝDaJE 1 176

SpláTkY ÚVĚRu 1 176

RoZDÍl pŘÍJMY – VÝDaJE – SpláTka ÚVĚRu 0
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Hradištská „doba teMna“
když roku 1920 dorazil do  štěchovic parník s  prvním československým prezidentem  
t. G. Masarykem, započal se největší rozkvět kraje kolem soutoku sázavy s Vltavou. ani 
důsledky světové hospodářské krize, která vypukla v polovině třicátých let, místní ob-
čané nijak zásadně nepocítili. období zkázy přinesla až německá okupace.

Germanizační program
2. října 1941 se stal zastupujícím říšským 
protektorem pro Čechy a Moravu Reinhard 
Heydrich. Jedním z jeho kroků po nástupu 
do funkce bylo vypracování návrhu na ger-
manizační program. Navázal tak na  slova 
Adolfa Hitlera, pronesená už v  roce 1932: 
„Čechy vystěhujeme na Sibiř nebo do oblasti 
volyňské. Ze střední Evropy musí odejít.“ Ne-
jenom Sudety, ale celé Čechy měli být osídle-
ny Němci. Po obyvatelích z pohraničí čekalo 
na vyhnání z domovů další a další české oby-
vatelstvo. Cílem hlavních představitelů Říše 
bylo rozbít české národní vědomí a pronikání 
do české jazykové oblasti. Generální zkouš-
kou na „konečné řešení české otázky“ se stalo 
vysídlení oblasti mezi Vltavou a Sázavou, kde 
mělo být dočasně zřízeno vojenské cvičiště.

Vyhlášky s příkazem 
VYstěHoVat se

První vyhláška byla vydána 15. března 1942 
a nařizovala vystěhování osmi obcí a  jejich 
osad v neveklovském okresu. Právně se od- 
volávala na zákon schválený v Českosloven- 
sku roku 1927 o právu státu vyvlastnit po-
zemky pro zřízení vojenských objektů a cvi-
čišť. Obyvatelé měli opustit své domovy do 
15. září 1942. Přestěhovalci si mohli odvézt 
živý i mrtvý inventář a před odchodem mu-
seli dokončit žně.

Mezi lidmi vypukla panika. Museli se roz-
loučit s domovem, kde se narodili a který jim 
byl tak drahý. Horko těžko sháněli náhradní 

ubytování, protože celé Čechy byly zaplave-
ny vyhnanci z obsazeného pohraničí. Lidé 

se snažili najít nový domov v co nejbližším 
okolí, nejlépe u  samých hranic vystěhova-
ného území, aby měli ztracený domov co 
nejblíže. Ve vyhlášce byly však vyjmenovány 
i obce, kam bylo zakázáno se stěhovat. Bylo 
tedy zřejmé, že stěhování bude pokračovat. 

další etapy vystěhování
Vyhláška z 16. června 1942 rozšířila evaku-
ované území až k břehům Vltavy a Sázavy. 
Mezi řadu obcí na levém břehu Sázavy byly 
zahrnuty i obec Hradištko a její místní části 
– Pikovice a Brunšov. Němci ohodnotili ne-
movitosti a 80 % z odhadní ceny, která ne-
odpovídala skutečné hodnotě nemovitostí, 
bylo převedeno bývalým vlastníkům na vá-
zané účty. Domovy lidí, kteří tu do té doby 
žili po několik generací, se staly majetkem 
Velkoněmecké říše. Okupanti se nastěhovali, 
kde se dalo, přímo před očima lidí, kteří od-
cházeli s nadějí, že válka brzy skončí a oni se 
budou moci vrátit. 

Třetí vlnu vystěhování nařídila vyhláška 
z 26. září 1942, která se týkala obcí a osad 
na Benešovsku. Tito obyvatelé si však už ne-
směli odvézt dobytek, píci nebo hospodářské 
stroje. V roce 1943 od června do září byla 
ve čtvrté a páté etapě vystěhována řada obcí 
na Voticku a Sedlčansku. 

Rozloha vysídleného území byla 44 000 ha. 
Z  celkového počtu 29  831 se vystěhovalo 
17  647 obyvatel, zbylí obyvatelé zůstali na 
práce, a to hlavně v SS-hofech nebo na stav-
bách. Zůstávali hlavně lidé vysídlovaní 
ve čtvrté a páté etapě. Zprávy o porážce Něm-
ců u Stalingradu jim dávaly naději na blížící 
se konec války. Přesto i těm, kteří zůstali, byl 
majetek vyvlastněn a bylo jim uděleno nové 
bydliště. 

Text: Lucie HaškOVá

Důsledky vystěhování na Hradištku

Část obce
počet objektů

zničeny velmi těžce poškozeny těžce poškozeny

Hradištko 4 (čp. 69, 137, 151, 153) 1 (čp. 22) 13 (čp. 1, 3, 4, 9, 17, 25, 36, 73, 
31, 91, 111, 120, 122)

Pikovice 4 (čp. 2, 16, 19, 25)

Brunšov 8 (čp. 3, 12, 15, 19, 21, 
25, 27, 161)

12 (čp. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 
14, 18, 20, 24, 25, 35)

DŮSlEDKY VYSTěHOVÁNÍ 
V čÍSlECH:

17 647 obyvatel vystěhováno 
z celkového počtu 29 831
40 000 ha zabírala rozloha 

vysídleného území
188 domů zcela zničeno

296 domů těžce poškozeno
2 475 budov velmi poškozeno



{ 5 }

{ TÉmA: 70 LET OD vysTěhOvání }

Z VYPráVěnÍ těCH, kteřÍ MuseLi 
oPustit sVŮJ doMoV
Holá fakta nedokážou přiblížit to, co skutečně prožívali lidé, které němci vystěhovali 
z jejich domů. Co člověk, to jiný příběh, jiný osud a jiná vzpomínka. Všechny jsou však 
dojemné a i po sedmdesáti letech bolestné. 

Zora Papáčková vzpomíná 
na návštěvu dvou mužů 

v černých kabátech
V  době vystěhování mi byly teprve čtyři 
roky, ale vidím to, jako by to bylo dnes. S ro-
diči jsme jezdili do Pikovic jenom na léto, tr-
vale jsme bydleli v Praze na Vyšehradě. Bylo 
květnové odpoledne, do kuchyně svítilo zá-
padní sluníčko. A v tom k nám přišla návště-
va. Tehdejší starosta a dva esesáci v černých 
kabátech. Vycítila jsem, že nepřišli s dobrým 
úmyslem. Prošli celý náš dům a udělali sou-
pis věcí, které tam musely zůstat – čtyři po-
vlečené postele, stůl se čtyřmi židlemi a čtyři 
skříně.

Další vzpomínku mám ze začátku července, 
když se moje mamička chystala péct bublani-
nu. Z balkónu zaslechla našeho souseda pana 
Martínka, jak s někým mluví o vystěhování. 
A ten jí řekl, že kdo tu není trvale hlášený, 
musí se do 24 hodin vystěhovat. Bublaniny 
jsme se ten den nedočkali. Mamička ihned 
běžela k Salačovým, kde měli telefon, a vola-
la tatíčkovi, aby přijel s náklaďákem. Odvezli 
jsme čtyři fůry věcí.
Ještě první rok po  vystěhování platilo, že 
kdo tu měl zahradu a sehnal si propustku, 
mohl jeden den v  týdnu přijet a otrhat si 
ovoce. Asi dvakrát sem mamička jela sama 
s  jednou tetou. Potřetí s  sebou vzala i mě 
s bratrem s tím, že na zahradu půjde sama 
s tetou, a maminka té tety nás ohlídá me-
zitím na  mostě. Jenže mamička tenkrát 
tu propustku neměla. A na mostě „Halt!“ 
a stráž ji nechtěla pustit. A mamička si vy-
myslela, že má povolení od Obergruppen-
führera Müllera. Jenže shodou okolností 
jeden Obergruppenführer Müller na Hra-
dištku byl, tak mu volali telefonem, ale on 
byl zrovna v Praze, a tak je teda pustili. Ma-

mička s tetou otrhaly každá dvě tašky ovo-
ce a vrátily se kolem poledne. A najednou 
stráž zase „Halt!“ a že je nepustí zpátky. Byly 
z toho nakonec tři hodiny vyjednávání, než 
je pustili za námi na most! Tenkrát se ma-
mička velmi rozčílila a řekla, že už ji v Piko-
vicích nikdo neuvidí.

domov antonína širokého 
zůstal za řekou…  

Narodil jsem se v roce 1931. Můj otec Anto-
nín pocházel ze Štěchovic z domku vysoko 
ve stráni nad restaurací U Císařů, kde se říká 
Na Pankrací. Dodnes je dobře vidět ze ště-
chovického mostu. Rodiče si brzy po svatbě 
postavili domek na konci Brunšova nad ská-
lou, kam se nastěhovali v  roce 1937. Když 
přišlo vystěhování, byl nám přidělen byt 
ve  vile v  Měchenicích. Ten ale rodiče od-
mítli a my se nastěhovali k babičce a dědovi 
na Pankrací. Domeček ve stráni měl pouze 
dvě světničky, v  jedné žili děda s babičkou, 
ve  druhé já s  rodiči. V  jediné místnosti se 
vařilo, pralo i spalo, a to na jedné manželské 
posteli. Moje sestra, která se narodila v roce 
1944, spala v košíku na židli. Nebyla tu za-
vedená elektřina, svítilo se petrolejkou. Pro 
vodu se muselo do obecní studny až k mostu 
a odsud s plnou putnou do příkré stráně. Po-
hled z okna byl pro nás velmi bolestný, často 
jsme hleděli přes řeku na protější stráň, kde 
stál náš zabraný domek, ve kterém teď bydlel 
německý důstojník s rodinou.

Do školy jsem chodil nejprve na Hradištku, 
po vystěhování ve Štěchovicích. I tam však 
školu Němci brzy zabrali, takže jsme se učili 
po hospodách. Můj spolužák byl i syn nadles-
ního Stuny, který bydlel ve vile vedle koncen-
tračního tábora na Hradištku. Když jsem ho 
někdy po škole navštívil, nechal mě pan Stu-
na navečer odvézt domů kočárem, protože 
by mě jinak německá hlídka ve Štěchovicích 
nepustila přes most. 
Hned jak skončila válka, vrátili jsme se 
do našeho domku na Brunšov. Oproti jiným 
stavením byl v dobrém stavu. Po německém 
důstojníkovi nám tam zůstala šavle a velké 
rádio, které později národní výbor využíval 
jako rozhlas. Vrátili jsme i zvon z brunšovské 
zvoničky, který jsme našli ukrytý ve skříni.

těžké okamžiky 
anny richterové ze Závisti 

Když přišel příkaz k vystěhování, bylo mi 21 let 
a byla jsem čerstvě vdaná. Němci se nás pta-
li, jestli tu nechceme zůstat a pracovat pro 
ně. Ale to jsme zamítli. Začali jsme shánět 
náhradní ubytování. Mí rodiče měli hospo-
dářství, ale tatínek krátce před vystěhováním 
zemřel, tak jsme dobytek rozprodali. Dostali 
jsme na výběr tři byty ve vilách v Měcheni-
cích. Přála jsem si vilu ve svahu, nikoli u řeky, 
a to kvůli vlhkosti, protože moje maminka 
měla astma. Němci zařídili, aby nás jeden 
sedlák z Měchenic odstěhoval, musel sem jet 
třikrát s povozem. Byla doba žní a stěhoval 
nás zadarmo. Žádnou radost z toho neměl.
15. září jsme byli v domě naposledy. Museli 
jsme všechno uklidit a vytřít podlahu. Jak 
nám tehdy bylo, to se nedá ani povědět. 
Hned první noc v Měchenicích maminka do-
stala astmatický záchvat, tak jsme ji odvezli 
do nemocnice a ona za čtyři dny zemřela. Vel-
kou měrou k tomu přispělo i psychické vypětí 
z toho, že jsme museli opustit náš domov.
Za války jsem se byla několikrát doma na Zá-
visti podívat. Měla jsem legitimaci a pustili 
mě jenom ve dnech, kdy nebylo vojenské cvi-
čení, a to jenom za doprovodu německého 
vojáka. Jednou šel se mnou jeden voják, byl 
takový slušný, pomohl mi do kopce s kočár-
kem. Když jsme došli na náš dvůr, tak jsem se 
tu rozbrečela. A on se rozbrečel taky, protože 
byl stejně nešťastný jako já.

(Výpovědi jsou redakčně zkráceny, obsáhlejší 
verze bude použita v almanachu Ohlédnutí, 
který vyjde v září 2012.)

Zaznamenaly: 
Lucie HaškOVá 

a aNTONie JeLÍNkOVá 
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konFerenCe o VYstěHoVánÍ V senátu Čr
společný projekt obcí neveklovska, benešovska a sedlčanska, které si letos připomínají 
70. výročí vystěhování za druhé světové války, byl zahájen vskutku exkluzivně, v pro-
storách senátu Parlamentu České republiky.
Dne 15. března na den přesně uplynulo se-
dmdesát let od vydání první vyhlášky, kte-
rá vyzývala obyvatele obcí Krňany, Teletín, 
Vysoký Újezd, Blaženice a řady dalších obcí 
a  osad k  hledání náhradního bydlení. Při 

této příležitosti se v historických prostorách 
Valdštejnského paláce sešlo na 180 návštěv-
níků, především pamětníků těchto smutných 
událostí, dále starostů a zástupců postižených 
obcí, jejich současných obyvatel, zájemců 
o historii, studentů, senátorů i poslanců.

Vystěhování očima řady historiků
Celý program moderoval Václav Šmerák, 
hlavní organizátor projektu Ohlédnutí a au-
tor dokumentu Die Aussiedlung. Během do-
poledne vystoupil například historik ze Stát-
ního okresního archivu Benešov Michal Sejk 
se svým příspěvkem o historii Neveklovska 
v souvislostech okupovaného Českosloven-
ska, dále historik z Vojenského historického 
ústavu Praha Karel Straka, který promluvil 
o vojenských aspektech druhé světové války. 
Pro občany Neveklovska bylo jistě zajímavé 
slyšet i historii vystěhování na Sedlčansku, 
která nám není tak známá, o níž promluvil 
ředitel Městského muzea Sedlčany David 
Hroch a historik Mgr. Zouzal. Předseda Fede-
race židovských obcí v ČR Tomáš Kraus zase 
připomněl osudy židovského obyvatelstva 
našeho kraje, především z města Neveklov. 

Zavzpomínali i pamětníci
Na závěr byl promítnut dokument Die Au-
ssiedlung a poté byl dán prostor samotným 
pamětníkům, kteří se s  ostatními podělili 
o své vzpomínky.
Pro občany našeho kraje, jehož historie sto-
jí ve  stínu heydrichiády a  vyhlazení Lidic, 
byl tento den jistě velkým zadostiučiněním. 
Ve vládních prostorách se o těchto událos-
tech jednalo naposledy v roce 1946… Vel-
ké poděkování patří všem organizátorům 
i přednášejícím za tak důstojné připomenutí 
událostí, které jsou v historii našich obcí stále 
citlivým místem.

Text: Lucie HaškOVá; 
foto: Vojtěch Pavelčík

{ TÉmA: 70 LET OD vysTěhOvání }
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DUBEN
BENEŠoV 19. 4. 2012 – uctění památky ame- 
rických letců, připomínající oběti nesmyslné-
ho počínání příslušníků SS, kteří doslova v po-
sledních dnech druhé světové války zavraždili 
u Konopiště osm letců. Devátého amerického 
letce pak našli Němci v Heřmaničkách. I ten byl 
na místě zastřelen.
TElETÍN 28. 4. 2012 – Zbrojnice SDh Teletín 
– vernisáž stálé expozice dokumentárních ma-
teriálů z období II. světové války, historie jaho-
dářství v Čechách spojená s Rudolfem Strim-
plem, spoluzakladatelem SDH Teletín, 14.00

ČERVEN
kRŇaNY, NETVoŘIcE 16. 6. 2012 – Místní  
škola v  Krňanech – pamětní výstava histo- 
rických fotografií žáků školy, výstava dětských 
kreseb ZŠ Netvořice. Z  Netvořic do  krňan, 
vzpomínková cesta Jak se chodilo za  války 
do  školy 5 km pěšky. Spolek rodáků a  přátel 
muzea v Netvořicích a Základní škola Netvo-
řice, Sdružení Mezi řekami, 14.00
VYSokÝ ÚJEZD 16. 6. 2012 – Vysoký Újezd 
s osadou Větrov, Teletín, Krňany, koncert Mar-
ty Kubišové v kostele Panny Marie ve Vysokém 
Újezdu, Sdružení Mezi řekami, 18.00
hRaDIŠTko 16. 6. 2012 – Hradištko – zámek, 
vernisáž expozice o koncentračním táboře Hra- 
dištko a jeho obětech. Výstava fotografií, do- 
kumentů a záznamů vzpomínek přeživších věz-
ňů, česká premiéra francouzského dokumentu 
o koncentračním táboře Hradištko, 18.00
NEVEkloV 23. 6. 2012 – koncert, kostel sv. 
havla, vystoupí Jiřina Marková-Krystlíková, 17.00

ČERVENEC
TŘEBSÍN 14. 7. 2012 – Třebsínská zvonička, 
 Country festival, vzpomínka šerifů osad na ře- 
ce Vltavě a Sázavě na dobu vystěhování osad 
za II. světové války

SRPEN
TŘEBSÍN 18. 8. 2012 – Ohlédnutí – Festival 
dokumentárních filmů z historie II. světové vál- 
ky v Čechách, hotel U Novotných a  restaurace 
U Dolejšů. Pořádáno ve  spolupráci s  cyklem 
pořadů historie.cs, publicistou Vladimírem 
Kučerou a Českou televizí, sdružení Mezi ře- 
kami. Projekce filmů: Spirála nenávisti, Ukra- 
dená země, Vystěhování, Cvičiště Benešov – 
vstup zakázán!, Příběh orného pole, Důl Ri-
chard, Bezdomovci ze cvičiště, Poslední kon-
cert Jana Kubelíka, Neznámí hrdinové, Vymýtit 
i s kořeny – k poctě Daniely Kučerové.

NETVoŘIcE 18. a 19. 8. 2012 – Vzpomínko-
vá akce o Netvořické pouti, výstava fotografií  

a archiválií v Městském muzeu a v rodácké tra-
fostanici. Spolek rodáků a přátel muzea v Ne-
tvořicích a Městské muzeum Netvořice

ZÁŘÍ
NEVEkloV 8. 9. 2012 – hlavní část oslav
10.00 – Kostel sv. Havla, mše se vzpomínkou 

na všechny vystěhované
13.00 – Pietní setkání na náměstí Jana Heřmana
– Křest Almanachu – Ohlédnutí, sestaven ze 

vzpomínek pamětníků vystěhování na  Ne-
veklovsku

– Výstavní síň města Neveklova – Historické 
dokumenty z  období vystěhování Neve- 
klovska

– Synagoga – výstava dokumentů Sedlčanské- 
ho muzea

– Festival hraných filmů s  tematikou II. svě- 
tové války v Čechách

BĚlIcE 8. 9. 2012 – koncert – Kostel sv. Máří 
Magdaleny Bělice, vystoupí René Kubelík: 
housle, Miloslav Klaus: kytara, 18.00
lEŠaNY 23. 9. 2012 – 110 let založení Sboru 
dobrovolných hasičů – SDH Lešany, Výstava 
a seminář v Lešanském zámku. Vojenské mu-
zeum v  lešanech – ukázka zbraní z  období  
II. světové války
VRchoToVY JaNoVIcE – Vzpomínkové 
setkání
poDBlaNIckÝ huDEBNÍ poDZIM – 
v  rámci hudebního festivalu budou vzpome-
nuty události II. světové války v regionu

Celý harmonogram akcí a  podrobnější in- 
formace naleznete na  webových stránkách 
www.neveklovsko.unas.cz a jednotlivých obcí. 
Informace Sdružení Mezi řekami: www.mezire- 
kami.cz, kde je vystavena publikace Mezi 
Vltavou a  Sázavou s  kapitolou Vystěhování 
a DVD s dokumentem Vystěhování o historii 
regionu za II. světové války a informace o chys-
taném Almanachu Ohlédnutí. Vše naleznete 
také v Infocentru Sdružení obcí Neveklovska, 
Jana Heřmana 83, Neveklov, tel. 317 741 207, 
e-mail: info.neveklov@seznam.cz. 

projekt ohlédnutí: V. Šmerák – Sdružení Mezi 
řekami, senátor K. Šebek, místostarosta Neve- 
klova, Ing. Jan Slabý, starosta Neveklova, Sdru- 
žení obcí Neveklovska se starostou obce Stran-
ný K. Vojtou, Klub českého pohraničí, občané  
a starostové obcí okresu Benešov a další. 
V případě, že není uveden čas zahájení akce, 
nebyl v době uzávěrky časopisu znám.

Děkujeme všem za pomoc a spolupráci. 

auTOŘi PROJekTu

70 let od zahájení I. fáze vystěhování obcí mezi Vltavou a Sázavou za II. světové války

ohlÉDNuTÍ
Výběr vzpomínkových setkání k 70. výročí vystěhování Benešovska, Sedlčanska a obcí Neveklovska

CELKOVÉ DŮSLEDKY 
„HOSPODAŘENÍ“ 
V REGIONU 1942 – 1945
17 647 osob vystěhováno
188 domů zničeno
296 obytných budov poškozeno 
velmi těžce
2 475 budov poškozeno těžce
264 studní zničeno
zničeny kilometry kanalizace 
a elektrického vedení
silně poškozeny byly kostely a cesty
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s ing. Petrem kosem jsme si povídali o jeho knize věnované historii cvičiště ss i o tom, proč 
byla vojenská část historie dosud na okraji zájmu veřejnosti. kniha, kterou na sklonku loňské-
ho roku vydalo Posázaví o.p.s., si zaslouží velkou pozornost. Je totiž první publikací, která od-
souvá téma vystěhování a osudy obyvatel na okraj zájmu, a zaměřuje se na vojenskou stránku 
historie. Je tedy cenným zdrojem informací o tom, proč zrovna u nás vzniklo cvičiště elitních 
jednotek ss a jak bylo němci využíváno.

  Jak dlouho se zajímáte o historii cvičiště 
SS a co vás k tomu přivedlo?

Každý kluk se o něco zajímá, tak já jsem se už 
jako malý rozhodl, že se budu zajímat o vo-
jenskou historii. A vždycky jsem se chtěl za-
jímat o něco, o co se ještě nikdo nikdy neza-
jímal. Jednou se ke mně donesla informace, 
že někde na Benešovsku jsou německé bunk-
ry. A to mě zaujalo, protože všechny zajímá 
české opevnění. A já byl první, kdo se začal 
zabývat německými pevnostmi.
V roce 2007 jsem poprvé vystoupil na nádra-
ží v Benešově a šlapal šest sedm kilometrů 
do Úročnice a začal hledat první bunkry. Šel 
jsem tam úplně naslepo jenom s vytištěnými 
leteckými mapami. Chodil jsem od jednoho 
křoví k druhému a hledal.

 přesto je veliký rozdíl mezi klukovským 
pátráním po bunkrech a psaním odbor-

né publikace…?
Původní záměr opravdu byl jenom bunkry 
zmapovat. Němci je stavěli i v dalších prosto-
rách – v Milovicích, v Brdech a ve Vyškově. 
Spolupracuji s občanským sdružením Stříbr-
ná ve Vyškově a s těmi si vyměňuji poznatky. 
Společně jsme zamýšleli vydat brožuru jenom 
o těch bunkrech, což je taková specifická část 
vojenské historie, která zajímá asi jenom 
sedm lidí v naší republice. Těch šest lidí je 
právě z Vyškova a já jsem jediný z Čech. Tak 
jsme si to psali prozatím do šuplíku. Asi v roce 
2009 mě oslovil Jarda Pelíšek (autor stejno-
jmenného dokumentu – pozn. red.), protože 
objevil moje webové stránky, kde jsou bunk-
ry popsané. On mezitím získal grant na svůj 
projekt a přemluvil mě, abych napsal knihu. 
Takže původní záměr napsat brožuru se změ- 
nil na záměr vydat výpravnou publikaci. Mojí 
výhodou bylo, že vojenskou historii cvičiště 
Benešov zatím ještě nikdo v jedné knize ne-
vydal. Existuje řada sborníků, které se věnují 
vystěhování. Ale všude chybí právě ta vojen-
ská část historie. Tak jsem si řekl, že tady je 
potenciál. Takže kniha je konglomerát toho, 
co jsem vypátral v archivech, výsledků terén-
ního průzkumu a toho, co jsem převzal ze 
starší literatury.

 V knize je uvedeno velmi mnoho prame- 
nů. Tušil jste vůbec, co a kde máte hledat? 

Jsou tak tři čtyři archivy, kde se dá něco najít. 
Všechno jsem si nafotil a pak se tím doma 
hodiny probíral. Snažil jsem se o  to, aby 
moje knížka byla základním kamenem pro 
další badatele. Proto jsou údaje opatřené po-
známkou, odkud jsem informaci čerpal, aby 
ten, koho zajímá jenom určitá část historie, 
věděl, kde může pátrat podrobněji.

 Z jakých objevů v archivech jste měl nej-
větší radost?

V  národním archivu jsem našel dobovou 
kreslenou mapu Hradištka, kde jsou zakres-
lena místa cvičišť. To je naprostý unikát. Nej-
hezčí na badatelské práci je, že často narazíte 
na něco někde, kde byste to vůbec nečekala. 
Tato mapa byla zastrčená v obálce ve složce 
o poválečné obnově. Takže jsem listoval mezi 
nudnými dokumenty, ve kterých se dohado-
vali předsedové MNV, a najednou na mě vy-
padla tato mapa.

 co vás na celé práci těšilo nejvíc?
Právě objevení těch bunkrů. 33 betono-

vých kostiček 40 kilometrů za Prahou, nikdo 

o tom neví, nikoho to nezajímá, nikdo o tom 
nenapíše. Místní to berou jenom jako fakt, že 
jim na zahradě stojí ohyzdná betonová kost-
ka. Takže mám radost hlavně z toho, že se 
mi jako prvnímu podařilo oficiálně publiko-
vat historii těchto pevností. Jsem první, kdo 
v české literatuře popsal německé obslužné 
objekty. Na to jsem docela hrdý.

 Myslím si, že mnohé naše čtenáře pře-
kvapí, že jeden takový bunkr je i u nás 

na hradištku, konkrétně na Sekance.
Údajně byly dokonce tři. Šlo ale zřejmě o po-
lopermanentní opevnění, takže třeba dřevo-
zemní, které bylo nejspíš hned po válce zlik-
vidováno. A pouze jeden byl betonový, který 
vydržel dodnes.

 Je kniha souhrnem toho, co jste zjistil, 
nebo jste si nechal nějaký materiál ještě 

napříště?
Všechno se do knihy samozřejmě nevešlo, ale 
pokračování zatím neplánuji.

 Jaké byly na knihu reakce?
Veskrze kladné, což je pozitivní, když si 

uvědomíme, že jde o kontroverzní téma. Do té 
doby tu totiž byly pouze tendence psát o vystě-
hování a o tom, co museli místní lidé vytrpět. 
A vojenská stránka věci byla dosud tabu, pro-
tože to bylo chápáno jako propagace nacismu. 
Jediná kritika byla kvůli barevným fotografi-
ím, které samozřejmě nejsou dobové. Ty jsou 
pouze ilustrační a mají knihu oživit a dokreslit.

 Jak byste svými slovy charakterizoval 
osud kraje, o kterém píšete? co pro něj 

bylo nejtragičtější?
To je dost filosofická otázka, já jsem spíš ta-
kový technokrat… Psal jsem o tom v úvodu 
knihy. Tři čtyři roky zanechaly nesmazatel-
nou stopu v tomto kraji dodnes, a to v my-
slích lidí nebo jako hmatatelné pozůstatky 
– bunkry, rozestavěné silnice a tak dále. 

 V knize píšete, že s násilným vystěhová-
ním se kraj nevyrovnal dodnes. Jaké pro 

to máte doklady?
Tím myslím právě to, že se dosud psalo pou-
ze o vystěhování a o tom, jak nám bylo ublí-
ženo. Ale nikdo se na tuto kapitolu dějin ne-

trauMa Z VYstěHoVánÍ PřetrVáVá dodnes
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podíval s nadhledem a nenapsal o vojenské 
stránce. A mě zrovna baví jít proti proudu  
a čeřit stojaté vody.

 Dá se na této smutné kapitole dějin najít 
 i něco pozitivního?

Pozitivní je, že se život po  válce poměrně 
brzy vrátil do starých kolejí.

 a přitom se proti tomu stavěla politická 
garnitura a chtěla znovuosídlení kraje 

zabránit.
Přesně tak. Chtěli využít příležitost a  vy-
zkoušet něco nového. Plánovali využít pás-
mo zemědělských ploch pro experimentální 

zemědělství, pásmo podél Vltavy 
včetně Hradištka 
využít k  rekreaci 
a část území pone-
chat jako vojenské 
cvičiště. Nic z  toho 
ale neprošlo. Četl 
jsem jeden dokument 
o tom, jak přijel jaký-
si generál a  ze strany 
obyvatelstva se proti 
němu zvedla vlna pro-
testů. Proti vůli lidí se 
nešlo postavit.

 Máte v hlavě nějaké otázky, na které se 
vám při pátrání nepodařilo najít odpo-

vědi? 
Ani ne, knihou se pátrání tak nějak uzavřelo. 
Teď si píšu do šuplíku o vojenském prostoru 
Milovice. A pak mi budou ještě zbývat Brdy 

a Vyškov. Dál bych se také chtěl zabývat pro-
hlubováním znalostí o válečných pozůstat-
cích. Myslím, že by se ještě dal někde objevit 
zapomenutý bunkr, zemljanka nebo neod-
halený protitankový příkop. Třeba zrovna 
na Hradištku bych ještě mohl udělat terénní 
průzkum, všechno nafotit a zdokumentovat 
a k tomu zjistit širší souvislosti.

 Jak probíhá takový terénní průzkum?
Vezmu si staré letecké ortofotomapy 

a zakroužkuji si místa, která vypadají pode-
zřele. A pak jdu na to místo a buď zjistím, že 
je to něco obyčejného, anebo něco objevím. 

Takhle jsem naposledy objevil v  Chlebích 
starou střelnici. Nejdřív jsem myslel, že je to 
díra v zemi. A pak se ukázalo, že je to zemní 
val pistolové střelnice, dnes zcela skrytý v ná-
letových křovinách. A takových míst na po-
válečných mapách je hodně, jen je třeba je 
prozkoumat a potom konfrontovat s dobo-
vými dokumenty a výpověďmi pamětníků.

 Mají obyvatelé jednotlivých obcí pově-
domí o tom, co se u nich dělo za války?

Já jsem s místními do styku skoro nepřišel. 
Zaměřil jsem se na bádání v archivech a te-
rénní průzkum. Autentické výpovědi jsou 
taky zajímavé, ale to už zpracovalo v poslední 
době pár lidí přede mnou.

 Zaujalo vás něco konkrétního v souvis-
losti s hradištkem?

Vždycky se mi líbila okolní příroda, takže je 
vidět, že si Němci uměli vybrat. Hluboké rok-
le, zalesněné svahy, říční náplavky – zkrát-
ka ideální terén. Generál Klein si prý nikdy 
neodpustil ranní projížďku na koni po okolí. 
Sám byl nejspíš místní krajinou uchvácen
Děkuji za rozhovor.

Rozhovor zaznamenala 
Lucie HaškOVá

Ing. Petr Kos se narodil v roce 1983 
a vyrostl v Praze v Dubči. Vystudo-
val  průmyslovou  školu  strojíren-
skou  a  poté  Strojní  fakultu  ČVUT. 
Pracuje  jako  instruktor  autoškoly. 
Zajímá se o historii vojenských cvi-
čišť, která Němci zřizovali za druhé 
světové války na území Čech a Mo-
ravy.  Jeho  druhou  vášní  je  plasti-
kové modelářství.  Také navštěvuje 
evropská  vojenská muzea,  z  nichž 
píše reportáže do časopisu Military 
Revue.trauMa Z VYstěHoVánÍ PřetrVáVá dodnes
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konkurZ na řediteLku Mš
Jak už víte, v průběhu loňského roku se uskutečnil konkurz na ředitelku mateřské školy . 
byl vypsán proto, že po odchodu paní evy novotné do důchodu vypsán nebyl a je to 
povinností zřizovatele. 
Za účelem konkurzu jmenuje zastupitelstvo 
konkurzní komisi, ve které jsou zastoupeni 
členové zastupitelstva, České školní inspek-
ce, krajského úřadu a další odborníci. Slo-
žení komise a  její práce se řídí Vyhláškou  
č. 54/2005 Sb., kde je přesně stanoveno slo-
žení komise, způsob hlasování i ostatní ná-
ležitosti konkurzního řízení. 

Průběh konkurzů
Komise doporučuje vhodné uchazeče a v pří-
padě více vhodných kandidátů i jejich pořadí 
(tajnou volbou). Vyjádření komise má však 
pro zřizovatele pouze doporučující charak-
ter. Je právem zřizovatele toto vyjádření ne-

respektovat, nevybrat nikoho apod... Tak se 
stalo, že po prvním konkurzu nebyla jmeno-
vána nová ředitelka a konkurz byl (pro malý 
počet uchazečů) vypsán znovu. 
Druhého konkurzu se zúčastnilo šest ucha-
zeček. Podle výše zmíněných pravidel pak 
byla komisí tajnou volbou doporučena zřizo-
vateli paní Pavlína Matoušková z Prahy, kte-
rou starosta do funkce potvrdil. Podle nové-
ho Školského zákona je jmenována na dobu  
6 let. Nastupuje k 1. dubnu 2012. 

Poděkování
Jménem celého zastupitelstva bych chtěla po-
děkovat dosavadní zastupující ředitelce paní 

Janě Slezákové za její práci. Přejeme nejen 
jí, ale i celému pedagogickému sboru školky 
a všem provozním zaměstnancům, aby se jim 
i nadále dařilo v jejich práci.

Text: HaNa HRaDiLOVá

škoLka 
Ve škoLe 

(detašoVanÉ 
PraCoViště Mš)
Jak víte, dětí máme ve  vsi stále víc 
a  jsme tomu rádi. není však žádným 
tajemstvím, že kapacita školy i  školky 
dlouhodobě nedostačuje, a tak je před 
námi nyní velkých úkolů více než dost. 

O tom, že se přistaví škola, už nikdo ne-
pochybuje, ale s kapacitou míst ve školce 
to není lepší. Rodiče malých dětí dobře 
vědí, jak velký počet zájemců musí škol-
ka každoročně odmítat a že jistotu přijetí 
mají (ze zákona) jen předškoláci. 

budovu Mš přistavět nelze
Ačkoli je připraven projekt na přístavbu 
MŠ, není možné jej realizovat. Spor s Krá-
lovskou kanonií premonstrátů o vlastnic-
tví pozemků pod budovou MŠ nám nedo-
voluje provést žádný takový záměr.
Naléhavou situaci jsme se proto rozhodli 
řešit zřízením detašovaného pracoviště 
právě ve  škole. Jakmile se škola rozšíří 
o nové prostory, bude část původní bu-
dovy (se vchodem v  místě současného 
vstupu do ZŠ) stavebními úpravami pře-
stavěna na jednu třídu MŠ. Budeme žádat 
o navýšení kapacity o dalších 25 dětí.

nejisté datum otevření nové třídy
Je nasnadě, že se stavbou je možné začít 
až o prázdninách, a to navíc až bude mít 
škola kam se přestěhovat. Celá záležitost 
kromě technických a organizačních ne-
zbytností podléhá také schvalovacímu 
řízení na  nejrůznějších institucích a  ze 
zákona jsou stanoveny termíny, které lze 
jen těžko zkrátit. Nemůžeme tedy slíbit, 
k jakému datu bude nová třída otevřena, 
je však v našem společném zájmu urychlit 
vše, jak jen to bude možné.
Zcela jisté je, že zápis dětí do MŠ, který 
proběhne v nejbližších týdnech, bude ješ-
tě probíhat podle současného stavu (tedy 
do naplnění max. kapacity 50 dětí). Pro 
přijetí dalších dětí (po schválení nově ote-
vírané třídy) bude vypsán dodatečný zápis 
v průběhu roku.

Text: HaNa HRaDiLOVá

noVá řediteLka 
MateřskÉ škoLY 

se PředstaVuJe
na konkurz ředitelky Mš jsem se přihlásila z důvodu vlastního zájmu věnovat se práci 
s dětmi a zároveň vytvořit efektivní vedení předškolního zařízení. Věřím, že svými zku-
šenostmi obohatím chod mateřské školy a naopak, že tato práce obohatí mě.

Vystudovala jsem střední pedagogickou 
školu – učitelství MŠ, nyní dokončuji vyso-
koškolské studium speciální pedagogiky – 
zaměření na logopedii. Podle zákona z roku 
2004 pro ředitele škol studuji obor Školský 
management UK. Od roku 1991 jsem praco-
vala jako učitelka MŠ ve státní sféře, jako ve-
dlejší činnost mám podnikání v soukromém 
sektoru volnočasových aktivit dětí a relaxace. 
Dva roky úzce spolupracuji s klinickou logo-
pedkou na logopedické prevenci dětí v před-
školním věku.  
Na Hradištku bych ráda realizovala vlastní fi-
losofii MŠ. Chtěla bych vycházet z potřeb dí-
těte a využít prožitkové a kooperativní učení. 
Do školního programu počítám se začleně-
ním logopedické prevence. Preferuji dostatek 
prostoru pro spontánní hru a odpočinkové 
činnosti. Za velmi důležitou považuji úzkou 
spolupráci s rodiči, respektování požadavků, 
dostatečnou informovanost a konzultace. 
Plně podporuji práci kvalifikovaných uči-
telek, které zajišťují komplexní, harmonic-
ký rozvoj dětí, proto bych chtěla vytvořit 
podmínky pro vyvážené spontánní a řízené 
činnosti. Zároveň nepodceňuji práci všech 
zaměstnanců MŠ, která je stejně tak důležitá 
a je nedílnou součástí celku.  Věřím, že s ce-
lým personálem najdeme společnou cestu, 
aby se nenarušila poklidná atmosféra provo-

zu školky. K tomu přispěje i záměr obce zřídit 
detašované pracoviště MŠ.

Ve středu 28. 3. 2012 v 17 hodin se uskuteční 
beseda s rodiči, na které bych se ráda osobně 
představila a prezentovala své záměry. Velmi 
ráda zodpovím všechny vaše dotazy. 
Děkuji.

Text: PaVLÍNa MaTOuškOVá
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{ ŠkOLA, ŠkOLkA }

HitParáda VitaMÍnŮ Ve škoLe – 2. 2. 2012
tento projektový den už název předznamenal jasně. a veselo bylo od rána. už ve dve-
řích první příchozí hlásili: „Paní učitelko, na  schodech se válí vokurka!“ do  školy se 
trousili školáčci, kteří ke své aktovce dnes ještě přibrali různá zavazadla plná prkének, 
škrabek, salátových mís a velkých lžic. Přesně podle pokynů, na kterých se jedenáct le-
tošních týmů předem domluvilo. 
Nemůžeme zastírat, že se našli i nešťastníci, 
kteří své pomůcky přes všechno těšení a pří-
pravy prostě doma zapomněli, ale s  tím je 
naštěstí počítáno, náhradních pomůcek měly 
paní učitelky ráno také plná auta. Průběh 
dopoledne názorně přiblíží propozice, které 
všichni vedoucí družstev předem obdrželi: 

•	Najděte pro svou skupinu stanoviště v kte-
rékoliv třídě, spojte dvě lavice k sobě, při-
pravte pomůcky, rozdělte role.

•	Krájí jenom nejstarší, ostatní loupají, mí-
chají, odnášejí slupky do  připravených 
kbelíků a plní další úkoly.

•	Hotové saláty budou NEJPOZDĚJI V PŮL  
JEDENÁCTÉ v mísách umístěny na skříň-
ky na  chodbě – společně s  očíslovaným 
kelímkem pro hodnotící žetony. Mimo 
vedoucího družstva se jich už nikdo ne-
bude dotýkat!

•	Další úkol: na čtvrtku A3 vymyslet, načrt-
nout a vytvořit obraz – koláž z vystříha-
ných obrázků ovoce a zeleniny – námět LI-
BOVOLNÝ – hodnotí se originální nápad, 
náročnost a pečlivost provedení.  Koláž lze 
barvami libovolně dotvořit. Nebojte se vy-
mýšlet náročnější výtvarnou práci, v pří-
padě potřeby ji nejstarší děti dokončí při 
odpolední výtvarné výchově, kdy budou 
všechny protokoly povinně odevzdány.

•	 Pokud se vám podařilo najít nějaké oprav-
du zajímavé informace k  surovinám, 
ze kterých budete vyrábět, přenesete je 
na vložený dvojlist do protokolu. Můžete 
lepit, opisovat, zvýrazňovat nejdůležitější 
sdělení, NEBUDEME ČÍST CELÉ ČLÁN-

KY!!! Hodnotíme, nakolik je vaše infor-
mace opravdu zajímavá a kolik jste toho 
dokázali najít a sepsat.

•	Do  protokolu vložte také na  předložené 
kartičce přesně sepsaný recept, pokud ho 
stihnete ještě vyzdobit, tím lépe.

•	V  případě, že někteří členové skupiny 
právě nebudou mít práci nebo skupina 
skončí dřív, vyšle vedoucí pověřeného čle-
na za paní uč. Hasíkovou, která bude při-
dělovat pracovní listy. Každý 
správně vyplněný list přinese 
družstvu další soutěžní body 
navíc.

•	 Součástí hodnocení skupin bu- 
de také následný úklid a uve-
dení pracovního místa do pů-
vodního stavu před odcho-
dem na oběd!!!

•	Radíme všem skupinám, aby 
si pokyny PROČETLY NĚ-
KOLIKRÁT VELMI DŮ-
KLADNĚ, v minulosti mnoho 
družstev ztrácelo cenné body 
jen kvůli nepozornosti!

Průběh celého dopoledne tyto 
pokyny dokonale naplnil. Vzni- 
klo tak nejen jedenáct povin-
ných salátů, ale i několik dalších 
– podle toho, nakolik přesně 
(nebo spíš nepřesně) se skupi-
ny předem dokázaly domluvit. 
Saláty hrály barvami, vůněmi, 
výzdobou – radost pohledět. Po-
rota vybraná ze známých jedlíků 
měla opravdu těžký úkol. A sna-
žila se svědomitě. Po  přidělení bodů pak 
mohla začít všeobecná ochutnávka, kdy si 
každý nechal do svého hrnečku přidělit přes-
ně z těch mís, které ho nejvíc lákaly. Během 
celého dopoledne se také všechna družstva 
vystřídala v kuchyňce, kde na ně čekala paní 
učitelka Kristýnka se soutěží v ochutnávání 
naslepo. A nebylo to všechno snadné, jak by 
se mohlo zdát. Pro někoho byl problém po-
znat i hrušku! 

Legrační momenty

Jeden druháček si iniciativně přinesl z domo-
va velikou naběračku – „… no přece na to 
ochutnávání“. 
Jiný kuchařík se přišel zeptat, jestli můžou do 
toho salátu nalít vodu, aby byl „čistější“. 
Rychle jsme poznali, kdo doma saláty připra-
vuje i konzumuje běžně, o košťály se strhla 
bitva. 
Jeden autor vlastního salátu neukojil obrov-
skou chuť a mísu s vlastním výrobkem v pod-
statě nedal z ruky. Sázel do pusy jednu lžíci 
za druhou i během instruktáží, jen taktak se 
podařilo zachránit vzorek pro hodnocení. 

Jiný svědomitý vedoucí se pro jistotu přišel 
zeptat, jestli by ten umíchaný, zcela hotový 
salát neměli přeci jen ještě jednou proplách-
nout vodou, aby nebyl „tak zašedlej“. 
Zkrátka a dobře, až na jeden mírně nakroje-
ný palec a jedno nemírně ucpané umyvadlo 
ve třídě, všichni jedli, pili, hodovali, dobrou 
vůli spolu měli. Dobrá zkušenost.

Text: JaNa cHaDiMOVá;
foto: Jana Jelínková

oMeZenÍ 
V dŮsLedku 
PřÍstaVbY škoLY
V průběhu jarních prázdnin byla na pozem-
ku školní zahrady zahájena stavba přístavby 
základní školy. Ve výběrovém řízení zakáz-
ku získala firma IMS-Bau s.r.o. Probíhající 
stavební činnost si vynutí některá omezení 
a dopravní opatření. Zejména se to dotýká 
provozu na přilehlých komunikacích. Pro-
síme, respektujte proto dopravní značení 
a  dbejte na  zvýšenou opatrnost při pohy- 
bu v okolí budovy ZŠ. Děkujeme za pocho-
pení.

za OÚ Hradištko 
RaDka SVObODOVá     

PoděkoVánÍ do škoLY
Na přístavbu školy nečekal snad nikdo jiný víc než pedagogický sbor školy. Právě zde se 
již několik let každodenně přesvědčují, jak je jim stará škola těsná. Všechny paní učitelky 
uvítaly, že se konečně staví. Patří jim všem velký dík za trpělivost a nadhled, s jakým 
zvládají momentálně velmi náročné dny. Pod okny jim jezdí těžká technika, za sousední 
zdí pracují (ne vždy tiše) stavbaři a dělí se spolu s dětmi o školní zahradu se staveništěm. 
Děkujeme, vydržte!  

Text: HaNa HRaDiLOVá
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ZáPis do 1. roČnÍku
V letošním roce proběhl zápis do prvního ročníku kvůli rozbitému kotli poněkud opož-
děně. V úterý a ve středu 14. a 15. února přišlo k zápisu neuvěřitelných 28 dětí z Hra-
dištka i okolí. tedy přesněji 25, za některé se dostavili pouze rodiče, žádající o odklad.  
odkladů bude pravděpodobně více (celkem možná deset), čeká se na vyjádření lékaře, 
převážně jde o děti narozené v letních měsících.
Na  děti, které se k  zápisu dostavily, čekal 
„pirátský poklad“. Hned u dveří je přivíta-

li piráti v  podání našich letošních páťáků  
(a  jedné čtvrťačky) a  provedli je školou. 
Ve  třídě u  prvňáků pak už čekal samotný 
poklad schovaný dokonce ve třech truhlič-
kách. Ale získat takový poklad nebylo jen 
tak. Aby ho děti získaly, musely splnit několik 
úkolů. Při skládání obrázku, počítání korálků  
a kreslení se lehce odhalila výslovnost, zna-
lost barev, stran, držení tužky a spousta dal-
ších dovedností, které budoucí prvňáčci bu-
dou potřebovat. 
A co že to našli v té nejmenší truhličce? Per-
níkovou hvězdičku s jedničkou. Doufám, že 
všem chutnala. Od  dětí z  družinek čekali 
na děti maňásci a ručně malované puzzle se 
zvířátky. Těšíme se v září.
                                Text: LeNka kOSTeČkOVá;

 foto: Lucie Hašková

{ ŠkOLA, ŠkOLkA }

HradištskÝ MasoPust
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás zvali na oslavu masopustu. Je to u dětí velmi oblí-
bený projekt, který nás seznamuje s lidovými tradicemi a dává nám možnost společně 
prožít radost a veselí. bohužel ve všední den nemá tu správnou odezvu (bez diváků to 
prostě není ono), a tak jsme to letos zkusili jinak. 
Spojili jsme naše síly s místními dobrovolný-
mi hasiči a průvod, který je každoročně za-
vršením celého projektu, ohlásili na sobotu. 
Školka zajistila chůdaře a propagaci, hasiči 
kapelu a občerstvení v podobě zabijačkových 
hodů. Hasiči se připravili opravdu zodpověd-
ně, a tak podomácku vyrobené masky dětí 
doplnily v průvodu dokonalé masky medvě-
da s myslivcem, babky, kominíka, selky a po-
dobně. A ani naši sousedé se nenechali za-
hanbit. Na výzvu chůdařů otvírali svá obydlí 
a nabízeli různé dobroty, dárečky a někteří 
dokonce přispěli finanční hotovostí.

dětem koblihy chutnaly
Když jsme se pak ptali dětí, co se jim nejvíce 
líbilo, ocenily spoustu druhů smažených ko-
blih, veselé chůdaře a také to, že jsme ten-
tokrát nemuseli jít po silnici ve dvojicích… 

Děti, které neměly možnost se zúčastnit, 
chtěly akci co nejdříve zopakovat, tolik se jim 
vyprávění kamarádů líbilo! Byli bychom moc 
rádi, kdyby se nám takový úspěch podařilo 
zopakovat i příští rok.
Toto číslo Zpravodaje je věnované vy-
sídlení, což nás přimělo zamyslet se 
nad tím, zda masopust nějak s tímto 
tématem souvisí.  Když se člověk stě-

huje (a to nejen nuceně, jako tomu bylo před 
70 lety), opouští dům a věci, které má rád. 
Především však opouští své přátele a kama-
rády. A právě akce, jako je oslava masopustu, 
dodávají dětem i nám dospělým jistotu, že 
patříme do společenství lidí, se kterými je 
nám dobře.

Text: MiRka šMeJkaLOVá; 
foto: Lucie Hašková
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{ knIhOvnA }

kniHoVna Má noVÉ WeboVÉ stránkY
knihovna zavedla od  začátku letošního roku několik novinek. kromě nepopulárního 
zasílání upomínek a zvýšení registračních poplatků jde i o spuštění vlastních webových 
stránek, které čtenáře informují o všem, co se v knihovně děje zajímavého.

Registrační poplatky se zvýšily na 50 Kč za 
rok (pro studenty a důchodce 30 Kč) a jsme 
rádi, že se stále najdou takoví čtenáři, kterým 
se to zdá málo. Od ledna jsme také zavedli 
zpozdné v symbolické výši 1 Kč (1. upomínka) 
a 3 Kč (2. upomínka). Na překročení výpůjční 
doby upozorňujeme zasíláním e-mailů nebo 
doručením upomínky poštou. Je potěšující, že 
si čtenáři díky tomuto kroku uvědomili, že se 
knihy půjčují na měsíc a ne na dobu neurči- 
tou, jak si mnozí doposud mysleli. Tak má smysl 
i rezervace titulů, neboť čekání na vytouže-
nou knihu nebude trvat déle než jeden měsíc. 

nové webové stránky
Počátkem února jsme spustili samostatné 
webové stránky na  adrese http://knihov- 
na.hradistko.cz, dostanete se na ně také přes 
webové stránky obce. Dozvíte se zde všechno 
podstatné, co je v knihovně nového – akce 
pro veřejnost, soutěže nebo informace o no-
vých knihách. Věříme, že se vám svým vzhle-
dem i  obsahem zalíbí. Vaše nápady na  to, 
co byste zde ještě rádi zjistili, nám můžete 
napsat na  e-mailovou adresu knihovna@
hradistko.cz.

knižní přírůstky
Od začátku roku přibylo do našeho fondu 
přes sto knih. Doplnili jsme nabídku po-
vinné četby, řada klasiků v  naší knihovně 
dosud chyběla, např. F. Kafka, E. Hostovský, 

L. Fuks, M. Kundera, J. Seifert a další. Z děl 
světové klasiky už nezklameme zájemce 
o  Paní Bovaryovou, Sofiinu volbu, Mistra 
a Markétku, Revizora či La-
komce. Potěšíme i milovní-
ky regionální literatury, a to 
publikací o  Posázavském 
Pacifiku, knihou J. Pelíška 
o kráse přírody v Posázaví 
doplněnou DVD a  hlavně 
obsáhlým dílem Petra Kose 
Cvičiště Benešov – Vstup 
zakázán!!, ke  které je tak-
též připojen stejnojmenný 
dokument na DVD. Kniha 
nebyla dána do  prodeje, 
proto neváhejte a přijďte si 
ji půjčit do naší knihovny.

březen – měsíc čtenářů
V rámci celorepublikové akce „Březen – mě-
síc čtenářů“ jsme ocenili nejpilnějšího čtená-
ře, kterým se stal RNDr. Richard Hons se 62 
vypůjčenými tituly. Také jsme uspořádali 
besedu pro prarodiče a vnoučata „Babičko, 
dědo, vypravuj!“. Rodiče i  prarodiče nám 
přinesli ukázat své oblíbené knihy z dětství, 
vzpomínali na to, kdo jim četl první pohádky 
a jak se u nich vyvinul hezký vztah ke kni-
hám. Babičky také dětem přečetly humornou 
pohádku z knihy Český Honza. Při přátel-
ském posezení nad kávou a  čajem jsme si 

pochutnali i na spoustě donesených buchet. 
Všechny byly výborné! 
O  dalších chystaných akcích, které budou 
připomínkou vystěhování našeho kraje, se 
dočtete na webových stránkách knihovny.

Text a foto: Lucie HaškOVá

NOVINKY PRO DOSPělÉ
Z. Svěrák: Nové povídky

V. Vondruška:  
Prokletí brněnských řeholníků

M. Klevisová:  Zlodějka příběhů
J. Mašínová:  Skrytá hvězda
J. Šiklová:  Deník staré paní

J. Nesbö:  Nemesis; Lovci hlav
K. Hosseini:  Lovec draků

S. Watersová:  Malý vetřelec
J. M. Blas de Roblés:  Půlnoční hora
T. Dekker:  Hřbitov pátera Hansena

P. Kos:  
Cvičiště Benešov – vstup zakázán!!!

J. Pelíšek:  Příroda v obrazech
Železniční trať Posázavský Pacifik

T. Cenková:  
Psychologem svým dětem

NOVINKY 
PRO DěTI A MlÁDEž

Z. Kovaříková:  Za zvířátky do lesa
Z. Pospíšilová:  Kouzelná třída; 

Lumpíček a Rošťanda
J. Spyriová:  Heidi, děvčátko z hor

V. Fischerová:  
Jak zvířátka uzdravila smutný dům

D. Krolupperová:  Rybí sliby
J. žáček:  Aprílová škola

Keltské pohádky
P. Šrut:  Lichožrouti se vracejí

J. Kinney:  Deník malého poseroutky 5.
J. černý:  

Obrázky z českých dějin a pověstí
l. lanczová:  Vstupenka do ráje

R. Stead:  Až včera dorazíš
I. Pecháčková:  Legenda o Golemovi
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{ spOLky }

se škoLákY Za ZVÍřátkY
Po dlouhém čekání na sníh konečně rázně zazněla školní chodbou myslivecká povelka.  
děti ztichly a udiveně se dívaly, co se děje. tak začalo naše společné povídání o  lese, 
zvěři a myslivosti.
Ve čtvrtek 16. února jsem mohl konečně přijít 
mezi děti do naší školy, abychom se společně 
pobavili o myslivosti, ochraně přírody a vlast-
ně o všem, co děti zajímalo, a já byl schopen 
jim na to odpovědět. A že otázek bylo. Úžasně 
mě překvapilo, jak děti nejsou dotčeny medi-
ální antimysliveckou masáží a doslova hltaly 
vše, co se dozvěděly. Velmi jsem litoval, že 
jsme se stále neodhodlali k obnovení činnos-
ti, v minulosti velmi oblíbeného a úspěšného, 
mysliveckého kroužku. Dětem bychom mohli 
předávat spoustu informací o přírodě a záro-
veň se od nich učit sledovat přírodu a zvěř, 
těma bezelstnýma dětskýma očima. Myslím, 
že je to pro nás velká výzva, o jejíž realizaci 
bychom se měli pokusit.

stopování ve sněhu
Po besídce jsme se se čtvrťáky a páťáky vy-
pravili k  blízkému krmelci, aby do  něho 
mohli založit dobrůtky, které si připravi-
li a  zvěři přinesli. Cestou jsme pozorovali 
spoustu stop v  poměrně čerstvém sněhu, 
myslivecky „na obnově“. Cestu nám přerazilo 

divoké prase, srnčí zvěř, zajíc, liška a mno-
hokrát jsme narazili na stopy kuny. Mladší 
děti doprovodily odpoledne k  jinému kr-
melci družinářky, které dopoledne úspěšně 
absolvovaly rychlokurs stopování, a vše jim, 
jistě naprosto dokonale, předaly. Za spoustu 

úžasných dobrot, které děti donesly, zvířátka 
děkují. Těší se, že se na jaře budou moci dě-
tem předvést v plné kráse a kondici při ná-
hodných setkání kolem Hradištka.
Dětem i skvělým učitelkám děkuji za krásné 
dopoledne a těším se na případný celoden-
ní výlet Posázavskou stezkou, který jsme si 
předběžně slíbili.

Text a foto: RuDOLf ZDěNek

rezervace míst formou sMs (jméno, počet míst) na tel.: 602 707 141– místa budou držena do 20:15.



{ 15 }

{ mAs BRDy-vLTAvA }

na nejvýznamnějších veletrzích cestovního ruchu 
neCHYběLa destinaCe od brd k VLtaVě
díky projektu společná propagace regionu brdy-Vltava financovaného prostřednic-
tvím regionálního operačního programu střední Čechy se celá destinace od brd k Vlta-
vě mohla propagovat jak na lednovém veletrhu Go a reGiontour v brně, tak i na vele-
trhu Holiday World v Praze. 

Veletrh GO a REGIONTOUR se konal od 12. 
do 15. ledna na brněnském výstavišti. Pod-
titul tohoto veletrhu je Mezinárodní veletrh 
turistických možností v  regionech. Cílem 
veletrhu je podpora domácího cestovního 
ruchu. REGIONTOUR se zaměřuje nejen 
na regiony ČR, ale nepatrnou část tvoří i re-
giony střední Evropy. Na jediném místě tak 
naleznete nespočet informací pro plánování 
vaší dovolené.

Účast v brně i v Praze
V lednu se celý region již tradičně účastnil 
veletrhu v Brně, který navštívilo téměř 30 ti-
síc návštěvníků. Tradiční bylo také vystoupe-
ní kapely FLOK. V sobotu jsme měli možnost 
přivítat autobus pana Hejnala s téměř 30 ná-
vštěvníky z našeho regionu. Tuto výpravu za-
štítil Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska.
O měsíc později se na pražském výstavišti 
v  Holešovicích uskutečnil veletrh Holiday 
World a  to od  9. do  12. února. Tento rok 
byla hlavní partnerskou zemí exotická Do-
minikánská republika. Holiday World je nej-
významnějším veletrhem cestovního ruchu 
ve Střední Evropě. 
Na  tomto veletrhu přilákali pozornost 
ke stánku dva obyvatelé Pohádkového domu 
z Pičína, Mechura a Modrý elf, které nám za-
půjčila paní Vítězslava Klimtová. 

Propagace regionu 
od brd k Vltavě

Na obou veletrzích byl zájem o výstupy pro-
jektu mapování památek MAS Brdy-Vltava 
a veškeré mapy. Na pražský veletrh jsme při-
vezli i úplně nové kalendáře akcí 2012 z ce-
lého regionu, které budou brzy distribuová-
ny do všech obcí. Smyslem naší prezentace 
na veletrzích bylo představit široké veřejnosti 
kulturní a přírodní bohatství našeho regionu 
Od Brd k Vltavě. Děkujeme všem zástupcům 
obcí a organizací, kteří s námi na přípravě ve-
letrhu spolupracovali. 

Projekt Společná propagace regionu Br-
dy-Vltava realizuje Svazek obcí Dobříška 
a  Novoknínska ve  spolupráci se Svazkem 
obcí Střední Povltaví. Projekt je spolufi-
nancován prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Střední Čechy Evrop-
skou unií z Evropského fondu regionálního 
rozvoje. Jako další aktivity projektu nás čeká 
např. tvorba internetových stránek a dalších 
materiálů nebo v červnu regionální veletrh 
cestovního ruchu. Na stránkách nabízíme ak-
térům cestovního ruchu prezentaci, zájemci 
ať použijí následující kontakty.

Text: bc. šáRka POLáČkOVá, 
Mgr. MicHaeLa DOLežeLOVá, 

ing. JaRMiLa ŘeHOŘkOVá

kontakt: 
odbrdkvltavě@seznam.cz.;

 tel.: +420 608 729 787

ProJekt „PaMátkY koLeM střednÍHo toku VLtaVY 
aneb VraŤMe žiVot našiM PaMátkáM“ byl ukončen
Partnerský projekt Místní akční skupiny brdy-Vltava o.p.s. a  Mas sedlčansko dospěl 
ke svému závěru. 
MAS Brdy-Vltava rok a půl realizovala pro-
jekt „Památky kolem středního toku Vltavy 
aneb vraťme život našim památkám“, který 
vznikl jako partnerský projekt s MAS Sedl-
čansko. Projekt byl spolufinancován Evrop-
skou unií z Evropského zemědělského fon- 
du pro rozvoj venkova v  rámci opatření  
IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce Pro-
gramu rozvoje venkova ČR. 
V  rámci projektu vznikla projektová do-
kumentace a  studie obnovy ke  špýcharu 

ve Starém Kníně a tvrzi v Krásné Hoře. Dále 
byly zmapovány všechny kulturní památky 
na území obou MAS a k nim byla vytvořena 
pasportizace. Výsledkem projektu je i bro-
žura s historickými informacemi a fotkami 
památek, které byly distribuovány do  jed-
notlivých obcí a  informačních center. Jsou 
k dispozici jak občanům, tak návštěvníkům 
regionu. Veškeré informace byly také zapra-
covány na nově vzniklé internetové stránky 
www.pamatkystrednitokvltavy.cz. 

„Důležité pro MAS Brdy-Vltava je, aby pro-
jekt a jeho výsledky dále žily, jsme proto rádi, 
že budou využité v rámci nového projektu 
v regionu Společná propagace regionu Brdy-
-Vltava, který byl schválen ke spolufinanco-
vání z ROP Střední Čechy,“ dodala Markéta 
Dvořáková, ředitelka Brdy-Vltava o.p.s. 

Text: ing. JaRMiLa ŘeHOŘkOVá
Brdy-Vltava o.p.s.

brdy-vltava@seznam.cz
www.brdy-vltava.cz
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{ nApsALI jsTE nám }

(NE)SMĚLÝ NÁVRH K DISKUSI
Při procházkách či cestách Hradištkem mi tu 
a  tam přijde na mysl nějaký problém, nápad, 
námět, který bych ráda prodiskutovala s dalšími 
spoluobčany žijícími trvale, sezonně či víkendo-
vě v naší obci. Možnost porovnávat své názory 
a  postřehy s  ostatními, příležitost zjistit nové 
souvislosti či vytvořit skupinu usilující o stejnou 
věc však dlouhodobě postrádám, přestože by jistě 

obohatila společenský život v naší obci. Samo-
zřejmě se lze zúčastnit schůzí zastupitelstva, za-
jít se informovat na obecní úřad nebo si přečíst 
Zpravodaj. Já bych ale ráda navrhla ještě další 
možnou formu, jakou by se místní občané mohli 
vyjadřovat k životu na Hradištku. Mám na my-
sli diskusní fórum přímo na webových stránkách 
naší obce. Otevřela by se tak možnost přiblížit se 
více dění v obci nejen stálým obyvatelům (čas-
to plně časově vytíženým), ale třeba i chatařům 
a občasným návštěvníkům.
Ráda bych se prostřednictvím internetové diskuse 
například dozvěděla, zda i jiné rodiče malých dětí 
(a majitele zvířat všeho druhu) trápí časté a ne-
vyzpytatelné odstřelování různých petard a ohňo-
strojů (především v letní sezóně), které jsou z dálky 
sice kouzelné, ale umí spící děti vyděsit k smrti. 
Dalším možným tématem je třeba pojmenování 
ulic – mně, nerodákovi, dělá často problém dopát-
rat se nějakého místního pojmenování i po letech 
života na Hradištku, o různých zásilkových fir-
mách bloudících křížem krážem nemluvě. 
Témat je mnoho, každého se aktuálně dotýká 
nějaké jiné. a nemusí jít jen o negativní ohlasy. 
Přivítala bych třeba možnost pochválit podařený 
adventní program, přednášku v knihovně a úro-
veň knihovny obecně, vítání občánků nebo pálení 
čarodějnic. když by se k danému tématu vyjádřil 
třeba příslušný zastupitel (úředník, organizátor), 
vysvětlil podrobněji jádro problému a nastínil 
přijatá opatření či předpokládaný vývoj do bu-
doucna, tak by jistě ubylo i mnoho zbytečných 

emocí či nedorozumění plynoucích z nedostateč-
né informovanosti.
Mám pouze jednu obavu – že by se z diskusní 
arény mohlo stát bojiště plné osobních útoků 
a  urážek, že by mohlo dojít k  šíření dezinfor-
mací či pomluv podobně jako v případě stránek 
štěchovických. Proto zároveň navrhuji, aby se 
do  takovéto diskuse mohl každý zaregistrovat 
jen pod svým jménem (třeba na obecním úřadě). 
Předpokládám, že se zde najde dostatek lidí, kteří 
se nebojí pod své názory podepsat a zároveň by se 
chtěli svými nápady, postřehy a komentáři spo-
lupodílet na chodu obce a na jeho společenském 
životě. Zda tomu tak skutečně je, se ale vlastně 
nemám jak dozvědět… Třeba by obec mohla zvá-
žit nějaký zkušební provoz. Sama jsem zvědavá, 
jak by se to vyvinulo. 

Mgr. KLÁRA BUDILOVÁ, 
učitelka na základní škole ve Štěchovicích, 

v současné době na rodičovské dovolené. 
Na Hradištku žije od roku 2000.

PoZVánÍ na konCert
V pátek 18. května 2012 

od 17 hodin
se v obřadní síni zámku uskuteční

kLaVÍrnÍ žákovský koncert
Hrají žáci prof. Jarmily  Mikotové

z děl známých i méně známých skladatelů

Obec hradištko a sDh hradištko 

si vás dovolují pozvat na

LETNÍ POUŤ
ve dnech 14. – 17. června 2012
v centru obce budou po celou tuto dobu působit 

pouťové atrakce a atraktivní prodejní stánky.

sobota 16. června 2012
bohatý kulturní program v prostorách zámecké zahrady

 15.00 – 18.00 hodin: zahájení, vystoupení žáků naší školy 
  i žáků okolních škol 
  k poslechu hraje kapela josefa hotového

 20.00 hodin: večerní taneční zábava
vystoupí známá benešovská kapela čejka band

ve večerním programu nebude nouze o překvapení.

srdečně vás zveme na

VÝstaVu 
koLážÍ 

MirosLaVa 
HornÍČka

2. května 
až 3. června 2012

na zámku v hradištku 
ve 2. patře

Vernisáž VÝstaVY 
ProběHne Ve středu 

2. kVětna 2012
v 18.30

na 
MirosLaVa HornÍČka 

a daLšÍ sVÉ 
HereCkÉ PřáteLe

zavzpomíná 

kVěta FiaLoVá
výstava bude přístupná 
každou sobotu a neděli 

od 14 do 17 hodin
a v době otevření knihovny 

v úterý (15 – 17 h) 
a čtvrtek (17 – 19 h)
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