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V sobotu 26. dubna se v obřadní síni na zámku konalo první 
letošní vítání občánků. Z jedenácti pozvaných dětí dorazily tři 
holčičky a pět chlapečků. Více na str. 20.

 

Odpoledne plné her a soutěží u příležitosti Dne dětí si v nedě-
li 1. června nenechalo ujít přes dvě stě malých návštěvníků.  
O průběhu akce se dočtete na str. 15.

Školní rok byl v  mateřské škole tradičně zakončen Zahradní 
slavností konané v úterý 17. června, tentokrát v duchu olym-
pijských her. Hodnocení celého roku najdete na str. 13.

Předposlední červnový víkend byl ve znamení pouťových atrak-
cí a letní taneční zábavy pod širým nebem, které předcházelo 
odpolední vystoupení místních talentovaných dětí. 

Příjemný večer prožili všichni, kdo v pátek 23. května zavítali 
na zámek. Vyprávění známého herce Stanislava Zindulky bylo 
veselé i dojemné. Více na str. 17. 

Úspěšně zakončil letošní fotbalovou sezónu v dresu AC Sparty 
Praha záložník Josef Hušbauer. Kromě individuálních ocenění 
získal i pohár mistra Gambrinus ligy. Více na str. 15.

Sportovní den na hřišti přivítal v sobotu 21. června 15 mládež-
nických týmů, plných malých fotbalových nadějí. O průběhu  
a organizaci dne se dočtete na str. 15.

Ve středu 25. června zavítalo do nově otevřené knihovny 28 prv-
ňáčků na slavnostní pasování na čtenáře. Všichni byli úspěšně 
přijati mezi ochránce královniných pokladů – knih.
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{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
v minulém čísle Zpravodaje 
jsem si posteskla nad 
dopadem výsledku 
soudního sporu o majetek 
s Královskou kanonií 
premonstrátů. Rozhodnutí 
soudu už je sice nezvratné, 
ale obec bojuje dál. Panu 
starostovi se podařilo 
informovat o tíživé 
situaci naší obce premiéra 
Bohuslava Sobotku, který 
přislíbil pomoc. 
O celou záležitost 
se zajímají novináři, 
televizní redaktoři  
i zástupce ombudsmana. 
Na stranu Hradištka se 
přidávají další podobně 
poškozené obce. Vězme, 
že v této těžké situaci 
nejsme sami, a doufejme, 
že ten, kdo nám současné 
existenciální problémy 
způsobil, nás v pravou 
chvíli také podpoří – stát. 
V tématu čísla navazujeme 
na loňské představování 
místních moderních domů. 
Snad vás téma zaujme 
stejně jako odbornou 
porotu v soutěži 
„O nejlepší obecní  
a městský zpravodaj 
2013“. Ze zaslaných 212 
zpravodajů z celé ČR 
vydaných v loňském roce 
zvítězil v kategorii „Nejlepší 
rubrika/ téma“ Zpravodaj 
obce Hradištko – jaro 2013 
právě za téma Moderní 
domy. Poděkování patří 
především majitelům domů 
a architektům, díky nimž 
jsme mohli toto téma znovu 
otevřít.

LUCIE HAŠKOVÁ

{ Z JEDNÁNÍ ZO }
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ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

Zastupitelstvo jednalo mimořádně 5. 5. 2014

Věděli byste, kde se nachází tento dřevě-
ný kříž? Správnou odpověď nám zašlete 
na redakce@hradistko.cz nebo písem-
ně na adresu Obecní úřad Hradištko, 
redakce Zpravodaje, Chovatelů 500, 
252 09 Hradištko, a to nejpozději do  

31. srpna 2014. 
Nezapomeňte připsat své jméno a kon- 
takt. Výherce obdrží knihu od V. Šmerá- 
ka Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou. 
Snímek z minulého čísla zachycoval ces- 
tu z osady Na Vojtěšce, která vyúsťuje 
naproti budově pošty. 
Výhercem se stal Jaroslav Zahálka. 

GRATULUJEME.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Rozpočtovou změnu č. 01/2014. Dohodu o ukon- 

čení platnosti smlouvy č. UP/10310/14/LCD  
o úvěru uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a. s. 
a obcí Hradištko.

  Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. UP/10515/ 
14/LCD o poskytnutí bankovní záruky uzavřenou 
mezi Českou spořitelnou, a.s. a obcí Hradištko. Na 
základě výsledku výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu zastupitelstvo obce sou-
hlasí s podpisem smlouvy o výkonu autorského do- 
zoru projektanta na stavbu „Hradištko – Pikovice, 
tlaková kanalizace a ČOV“. Jako nejvhodnější nabíd- 
ka byla komisí stanovena firma Fiala Projekty, s. r. o.

 Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem výběro-
vého řízení na poskytovatale úvěru na financová-
ní díla „Hradištko – Pikovice, tlaková kanalizace 
a ČOV“. Vítězem soutěže byla hodnotící komisí 
doporučena Česká spořitelna, a.s. Zastupitelstvo 
obce dále souhlasí s vydáním Rozhodnutí o výbě-
ru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy o úvěru s touto společností.

 Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy  
o poskytnutí bankovní záruky Českou spořitelnou, 
a.s. Bankovní záruka bude zřízena pro účely po-
skytnutí půjčky ze strany Státního fondu životního 
prostředí k financování akce „Hradištko – Pikovi-
ce, tlaková kanalizace a ČOV“ v maximální výši 
4 838 282 Kč s ročním úrokem 1 %.

 Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Zepris, s.r.o. na 
zhotovení díla „Hradištko – Pikovice, tlaková kana-
lizace a ČOV“. Tento dodatek upravuje podmínku 
zhotovení díla s odkazem na odstavec 3. 7., článku 
III Doba plnění. Termín posunutí zahájení prací  
a předání staveniště se posouvá na datum 16. 4. 
2104. Od tohoto data začíná běžet lhůta k prove-
dení a ukončení díla dle smlouvy o dílo, uvedená 
v čl. III odst. 3.1.

 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavíráním Smluv 
o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury obce 
se žadateli o kanalizační přípojku v rámci výstavby

 Dokončení na straně 18
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{ SOUDNÍ SPOR S KRÁLOVSKOU KANONIÍ PREMOSTRÁTŮ }

STAROSTI STAROSTY O SOUČASNÝ 
A BUDOUCÍ STAV NAŠÍ OBCE
Hradištko zažilo v celé své historii dvě období, kdy byla ohrožena jeho existence. První smutná doba byla v letech 1942 
– 1945, kdy občané museli naši obec opustit, druhé těžké období prožíváme nyní. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústav-
ního soudu ČR byla obec nucena předat významnou část svého majetku Královské kanonii premonstrátů, což zásadně 
ohrožuje její další fungování a rozvoj. 
Za nacistické okupace kromě vystěhová-
ní obyvatelstva bylo na Hradištku v  rámci 
germanizace českého národa vytvořeno vo-
jenské cvičiště zbraní SS a v roce 1943 zde 
byl dokonce vybudován koncentrační tábor. 
Bylo to velmi těžké a smutné období, ale obec 
přežila a po skončení druhé světové války se 
začala nejdříve pomalu a později rychle roz-

víjet. Byla zde vytvořena největší rekreační 
oblast v  celém tehdejším Československu  
a vybudována základní technická vybavenost 
obce, jako je zásobování vodou, osvětlení, 
rekonstrukce elektrických sítí, kanalizace  
a další, a to v letech 1994 až do současnos-
ti. V dnešní době jsme největší obcí v celém 
okolí, s počtem 1 960 trvale hlášených obyva-

tel a v letní sezóně zde přibude 3 500 občanů 
v rekreačních objektech, kterých je na našem 
území více než 1 800, čímž se z Hradištka stá-
vá pěti- až šestitisícové město. A právě v ob-
dobí největšího rozvoje a rozmachu nás po-
stihla těžká rána, která velmi krutě ohrožuje 
součastnost i budoucnost Hradištka.

Průběh soudního sporu
Jak jistě víte, je s  naší obcí od dávných let 
spojen církevní řád Královské kanonie pre-
monstrátů na Strahově (KKP), který téměř 
dvacet let vede s naší obcí soudní spory určo-
vacími žalobami o vlastnictví. Soudní spory 
byly celkem tři, první je u konce. Ten začal 
podáním žaloby na obec Hradištko dne 27. 
září 1994. Spor byl ve svém průběhu třikrát 
doveden k  rozhodnutí u Nejvyššího soudu 
ČR (NS ČR) a Ústavního soudu ČR (ÚS ČR). 
V prvním případě se NS ČR ztotožnil s názo-
rem  ÚS ČR a žalobu KKP zamítl. Důsledkem 
tohoto rozhodnutí byla stížnost premonstrátů 
u ÚS ČR a ten ve svém rozhodnutí dne 24. 
června 2009 zrušil rozsudek NS ČR ze dne 
4. dubna 2006 a potvrdil rozsudek Krajského 
soudu ČR ze dne 1. září 2005. Na základě to-
hoto rozhodnutí byl majetek, o který byl ve-
den spor, přepsán na Katastrálním úřadě pro 
Prahu-západ na LV KKP. Následovalo podání 
stížnosti ze strany obce u Ústavního soudu 
ČR v Brně, který stížnost přijal k projednání 
a následně ji ve svém rozhodnutí zamítl, a tím 
potvrdil dříve vydaný rozsudek. Pro vedení 
naší obce to byl přímo šok, protože po po-
depsání smlouvy mezi státem a církví o na-
rovnání způsobených křivd jsme čekali něco 
úplně jiného. Bohužel bylo v  této smlouvě 
nějakým neznámým způsobem opomenuto 
řešení sporu určovacími žalobami o majetek, 
a tak tyto žaloby běží klidně dál, což má bo-
hužel pro naši obec nedozírné následky. 

Současný stav
Na základě vyzvání KKP musela obec ke dni 
30. dubna 2014 předat budovu zámečku čp. 
1 se sídlem obecního úřadu a budovu čp. 100 
se sídlem pošty a pěti obecními byty. Obecní 
úřad se přestěhoval do objektu Svazu chova-
telů čp. 500. Dále si pronajal objekt čp. 524 
u hřiště, kam byla přestěhována knihovna  
a následně i správce mateřské školy P. Pazde-
ra. V tomto objektu se nacházejí ještě další 
dva byty 2+KK, které bude obec pronajímat. 
Všechna jednání a předání proběhly z obou 
stran na úrovni a bez problémů. 
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Následně musíme vydat: 
 pozemky pod tělocvičnou s přilehlými te-

nisovými kurty 
 stavební pozemky pod hasičskou zbrojnicí, 

která by se měla do šesti let zbourat
 stavební pozemky pod mateřskou školou
 pozemky zahrad včetně rybníku o rozloze 

cca 3 ha včetně obezdění
 pozemky, kde dříve stála budova ovčína – 

současné parkoviště
 budovu špejcharu včetně pozemku
 část zahrady základní školy
 části místních komunikací a menších po-

zemků 

Žaloba obsahuje celkem 90 položek.

Ztráta dotace 
v důsledku sporu

V roce 2010 byl zpracován projekt na ozele-
nění obce a následně získaná dotace ve výši 
6,5 mil. Kč, která byla pro tento účel dva roky 
blokována. Nemohla se bohužel využít, pro-
tože obec čekala na rozhodnutí ÚS ČR a na 
cizích pozemcích samozřejmě nemohla in-
vestovat. V říjnu 2013 jsme nakonec museli 
dotaci vrátit.

Druhý spor
Předmětem dalšího sporu s KKP se týká výše 
nájemného za užívání budov čp. 1 a čp. 100, 
tedy zámečku a pošty, a dále užívání všech 
výše zmíněných pozemků za tři roky zpět-
ně, a to ve výši 2,5 mil. Kč. Po odvolání obce 
Hradištko a přezkoumání výše nájemného 
soudními znalci se cena nájemného snížila 
na 1,5 mil. Kč. Soudní spor proběhne v půli 
července tohoto roku. 

Třetí spor
Poslední soudní spor se týká pozemků, které 
obec dostala od Pozemkového fondu ČR pro 
svůj další rozvoj v prostoru proluky mezi spor-
tovním areálem TJ Slovan Hradištko a Raj-
chardovem o rozloze 5,2 ha. Spor je v řešení.

Konec rozvoje centra obce
V současné době tedy obec nevlastní ve svém 
centru kromě školy a školního pozemku, bu-
dovy mateřské školy (stavba na cizím pozem-
ku), budovy tělocvičny (stavba na cizím po-
zemku) a budovy zdravotního střediska vůbec 
nic. Rozvoj obec je v tomto směru úplně zasta-
ven a závisí na rozhodnutí posledního sporu o 
pozemek od Pozemkového fondu. Po zvážení 
celé situace, rozporuplném rozhodnutí ÚS ČR, 
pochybení Parlamentu ČR, který dvacet let 
neřešil tento problém, a dále pochybení Vlády  
i Parlamentu ČR při řešení podpisu smlou-
vy o majetkovém vyrovnání mezi státem  
a církví došlo k poškození nejen naší obce, 
ale i několika desítek dalších obcí. Lze jas-
ně konstatovat, že stát a jeho zřízení jasně 
pochybily, a pokud nedojde k  nějaké do-
hodě o vyřešení finanční nebo jiné ná-
hrady, je naší jedinou možností žalovat 
stát o náhradu škody ve Štrasburku, kde 
veškeré náhrady v  tomto sporu hradí stát  
a kde by měla obec jasně uspět. Z hlediska ře-
šení výhledu obce je velmi důležité mít své zá-
zemí na vlastních pozemcích, protože nájemní 
vztahy zásadně omezují rozhodování ve všech 
směrech řízení.

Přijetí u předsedy vlády
Rozhodl jsem se v této záležitosti písemně 
oslovit předsedu vlády ČR Bohuslava So-
botku a požádat ho o přijetí, abych ho mohl 

informovat o vzniklé situaci, kterou způsobil 
stát. Mé žádosti bylo vyhověno a prostřednic-
tvím ředitelky Svazu měst a obcí ČR Jany Vil-
dumetzové jsem byl pozván do vládní komise 
dne 30. května. Zde zasedalo pod vedením 
premiéra Sobotky přibližně 25 členů, včetně 
některých ministrů, jejich náměstků, ředitele 
Pozemkového fondu a dalších. Měl jsem tak 
možnost seznámit komisi se vzniklou situací 
v naší obci. Panu premiérovi jsem dále pře-
dal zpracovaný informační doklad o dopadu 
zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrov-
nání státu s církvemi. V neomezeném časo-
vém prostoru jsem členy komise seznámil 
s historií naší obce včetně obdobím za druhé 
světové války a následně až do současnosti. 
Odpovídal jsem na dotazy ze strany premi-
éra a dalších členů komise a také jsem mu-
sel čelit nepravdivé informaci JUDr. Holuba 
z právní církevní kanceláře v Praze, která se 
týkala výše nájemného od KKP za poslední 
tři roky za užívané objekty Obecním úřadem 
Hradištko. Ten tvrdil, že nám KKP nabízela 
pronájem zámečku za 1 000 Kč ročně. Tuto 
informaci jsem vyvrátil výší nájemného, 
které po nás KKP vyžaduje v rámci druhého 
soudního sporu. Své vystoupení jsem uza-
vřel s tím, že očekávám odpověď v zákonné 
lhůtě a že pokud se celá záležitost nezačne 
řešit, bude obec o náhradu škody žalovat 
stát, který několikrát pochybil. Dne 5. června 
jsem obdržel dopis od premiéra Sobotky,ve 
kterém jmenoval vedoucího svých poradců  
V. Špidlu, který by měl celý problém naší 
obce řešit. Zatím se tak nestalo. V  dalším 
dopise od pana premiéra bylo uvedeno, že 
celá záležitost je tak závažná, že ji bude řešit 
vláda ČR. K dalšímu jednání jsme zatím vy-
zváni nebyli.
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Medializace naší situace
Dopis, ve kterém jsem žádal pana premiéra 
o přijetí, jsem zaslal na vědomí hejtmanovi 
Středočeského kraje Josefu Řihákovi a om-
budsmanovi ČR. Zástupce ombudsmana Sta-
nislav Křeček z vlastního rozhodnutí celou 
akci zmedializoval, a tak naši obec dne 22. 
června navštívila Česká televize, která vznik-
lou situaci včetně živých záběrů odvysílala 
tentýž den v hlavních i večerních zprávách. 
Naši obec navštívili i redaktoři MF Dnes  
a další. Dostáváme i názory a rady některých 
dalších obcí z celé republiky. Všem moc dě-
kuji, především ředitelce Svazu měst a obcí 
ČR Mgr. Vildumetzové, která nám pomáhá 
hájit zájmy naší obce.

Pouť nás dokázala rozptýlit
Dále děkuji všem občanům, kteří se zajímají 
o vzniklou situaci a výhled obce do budouc-
nosti. Myslím, že to dokázala i naše tradiční 
pouť 21. června, kterou připravil člen zastu-
pitelstva Miloš Neužil a Sbor dobrovolných 
hasičů Hradištko. Celá akce proběhla na 
špičkové úrovni za velikého zájmu občanů  
i návštěvníků z okolních obcí. Všem orga-
nizátorům bych rád poděkoval za výbornou 
propagaci a zviditelnění naší obce. Když 
jsem v sobotu odpoledne poutí procházel, 
slyšel jsem jen samá slova chvály, nejen od 
místních, ale i přespolních občanů. 

Změny do začátku 
nového školního roku

Kromě majetkového vyrovnání se usilovně 
zabýváme přípravou nového školního roku 
2014/2015. Čeká nás rozšíření naší základní 
školy o druhý stupeň. Do šestého ročníku  
u nás nastoupí na doplnění třídy i žáci ze Slap 
a Buše. Třída předškoláků z mateřské školy 
se přestěhuje do nově uvolněných a přestavě-
ných prostor bytu p. Pazdery. Bude potřeba 
doplnit vybavení kuchyně, linku k vydávání 

jídel pro celou základní školu a z hygienické-
ho hlediska dokonale zajistit přepravu obědů 
z kuchyně MŠ do nové jídelny ZŠ. To vše musí 
být připraveno nejpozději do 30. srpna 2014.

Kanalizace se staví rychle
Další velkou akcí je kanalizace v Pikovicích, 
jejíž budování se dobře rozběhlo a zatím 
se vše staví a řeší bez větších problémů. Na 

Brunšově se dořešila část dešťové kanalizace, 
kterou bylo nutné dodělat. Velkou radost mi 
dělá i provoz sběrného dvora, který se osvěd-
čuje velmi dobře a rozšířili jsme podle mož-
nosti i sběr elektroodpadu z okolních obcí. 
Průběžně se dělá též údržba obce, ale sekání 
trávy se kvůli stěhování obecního úřadu ne-
stihlo, žádám tedy občany o trochu trpělivos-
ti, práce je skutečně hodně. 

Výhled na další projekty
Připravuje se také první část projektu kana-
lizace Hradištko I. etapa „Šlemín – Brunšov 
– Rajchardov“. Další etapa chodníku Brunšov 
– Hradištko není možno z finančních důvodů 

realizovat. Druhá etapa „Vodovod Pikovice“ 
se bude realizovat podle finančních prostřed-
ků z  dotace Krajského úřadu Středočeského 
kraje. Údržba osvětlení, komunikací a dal-
ší akce se budou provádět podle finančních  
a pracovních možností. A poslední překvapení 
– do dvou týdnů bude připravena nová studie 
na výstavbu nové budovy základní školy pro 
druhý stupeň, která je pro obec s téměř dvěma 

tisíci obyvatel nutností. Hodně bude záležet  
i na tom, zda nás v tomto kroku podpoří Mini-
sterstvo školství, Ministerstvo financí a Krajský 
úřad Středočeského kraje. 
Doufám, že jsem tímto článkem našim ob-
čanům zprostředkoval, jak rychlým tempem 
se v současné době rozvoj Hradištka ubírá. 
Hodně bude záležet na tom, jak dopadne 
řešení všech sporů s KKP a jak se k celé zále-
žitosti postaví členové vlády ČR, jejichž před-
chůdci ji nedokázali vyřešit ke spokojenosti 
obcí a jejich občanů. 

Text: ANTONÍN MERTA, 
starosta obce Hradištko

{ SOUDNÍ SPOR S KRÁLOVSKOU KANONIÍ PREMOSTRÁTŮ }

NOVÁ 
OTEVÍRACÍ DOBA 
sběrného dvora 
Pondělí zavřeno

Úterý zavřeno

Středa 9.00 – 17.30

Čtvrtek 9.00 – 17.30

Pátek 9.00 – 17.30

Sobota 9.00 – 17.30

Neděle 9.00 – 17.30
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PŘEHLED SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 
V MAJETKOVÉM SPORU S KRÁLOVSKOU KANONIÍ PREMONSTRÁTŮ

Spisová 
značka

Charakter 
podání Ve věci Účastníci Rozhodnutí ve věci

7 C 1543/94 žaloba
Okresní soud

o určení vlastnictví k nemovitostem 
z 27. 9. 1944

žalobce: 
KKP žalovaný: 
obec Hradištko

Rozsudek Okresního soudu 
– žalobce je vlastníkem 

nemovitostí

24 Co 284/201 odvolání
Krajský soud

proti rozsudku Okresního soudu 
Praha – západ 

č.j. 7 C 1543/94-91
odvolání 

obce Hradištko
Rozsudek Krajského soudu 
– rozsudek soudu I. stupně 

se potvrzuje

20 Cdo 2429/2009
dovolání

Nejvyšší soud 
ČR

proti rozsudku Krajského soudu v Praze
č.j. 24 Co 284/201 dovolání obce

Usnesení NS ČR 
– dovolání se zamítá, 

bylo podáno opožděně

3 C 308/2003 žaloba 
Okresní soud

o určení vlastnictví k parc. st. 1/2 
a budovy na parc. st. 1/2 

z 10. 4. 2003

žalobce: KKP
žalovaný 1: 

Katastrální úřad 
Praha – západ

žalovaný 2: 
obec Hradištko

Usnesení Okresního soudu 
– řízení se zastavuje; 

žalobce 
vzal svou žalobu zpět

10 C 385/2004 žaloba
Okresní soud

o zaplacení 1 704 970 Kč
 (z titulu zhodnocení 

nemovitosti – špýcharu)

žalobce: 
obec Hradištko
žalovaný: KKP

Usnesení Okresního soudu 
– řízení se zastavuje; žalobce 

vzal svou žalobu zpět

27 Co 200/2010 odvolání
Krajský soud

proti rozsudku Okresního soudu 
Praha – západ 

sp. zn. 7 C 1395/2001-137
odvolání obce

Rozsudek Krajského soudu 
– rozsudek soudu I. stupně 

se mění u nemovitostí 
(převody na soukromé osoby) 
– zrušuje a řízení se zastavuje; 

v ostatních se potvrzuje

28 Cdo 1037/2011
dovolání

Nejvyšší soud 
ČR

ve věci sp. zn. 27 Co 200/2010 dovolání obce

28 Cdo 1639/2011
dovolání

Nejvyšší soud 
ČR

proti rozsudku 
Okresního soudu Praha – západ 

sp. zn. 7 C 1395/2001
dovolání obce Usnesení NS ČR 

– dovolání se zamítá

I. ÚS 2631/12
ústavní stížnost

Ústavní soud 
v Brně

proti rozsudku 
Okresního soudu Praha – západ 

sp. zn. 7 C 1395/2001
proti rozsudku 

Krajského soudu v Praze 
sp. zn. 27 Co 200/2010

proti rozhodnutí NS ČR 
sp. zn. 28 Cdo 1639/2011

stěžovatel: 
obec Hradištko

ústavní stížnost 
se odmítá

7 C 11395/2001 žaloba
Okresní soud

o určení vlastnictví 
k nemovitostem

žalobce: KKP
žalovaný: obec 

Hradištko

Rozsudek Okresního soudu 
– žalobce je vlastníkem

 nemovitostí

27 Co 331/2005 odvolání
Krajský soud

proti rozsudku 
Okresního soudu Praha – západ 

č.j. 7 C 1395/2001
odvolání obce 

Hradištko
Rozsudek Krajského soudu 
– rozsudek soudu I. stupně 

se zamítá

20 Cdo 2282/2006
dovolání

Nejvyšší soud 
ČR

proti rozsudku 
Krajského soudu v Praze 
č.j. 27 Co 331/2005-160

dovolání KKP rozsudek NS ČR 
– dovolání se zamítá

I. ÚS 663/06
ústavní stížnost

Ústavní soud 
v Brně

proti rozhodnutí 
NS ČR sp. zn. 20 C

do 282/2006
proti rozsudku 

Krajského soudu v Praze  
sp. zn. 27 Co 331/2005

stěžovatel: KKP

Rozsudek NS ČR –  
rozsudek NS ČR sp. zn. 20 C

do 282/2006 a rozsudek 
Krajského soudu v Praze 

sp. zn. 27 Co 331/2005 
se zrušují“

7 C 144/2012 žaloba 
Okresní soud

o zaplacení dlužného nájemného 
za užívání nemovitostí

žalobce: KKP
žalovaný: 

obec Hradištko
trvá (k 30. 6. 2014)

7 C 245/2013 žaloba
Okresní soud o vyklizení nemovitosti

žalobce: KKP
žalovaný: 

obec Hradištko
trvá (stání 22. 7. 

13.00 hodin)

{ SOUDNÍ SPOR S KRÁLOVSKOU KANONIÍ PREMOSTRÁTŮ }
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{ TÉMA: MODERNÍ DOMY II. }

MODERNÍ BYDLENÍ V NAŠÍ OBCI
Po více než roce se vracíme k tématu moderních domů. 
Tentokrát nás na návštěvu pozval architekt J. Loučka, kte-
rý navrhl vysněný dům pro svou rodinu. Zavítáme na cha-
tu zesnulého režiséra J. Jireše a do domu z pera osobitého 
architektonického studia Mjölk. Tentokrát jsme zařadili  
i několik typových domů, které odrážejí současné tren- 

dy moderního stavebnictví. Zvláštní a nechtěnou náho-
dou je, že vyjma rekreační chaty se jedná o samé dřevo- 
stavby. Naši přehlídku zakončí dům, který bohužel nikdy 
nevznikl. Svým nadčasovým pojetím a posouváním hra- 
nic je však natolik unikátní, že jsme ho nemohli opomi-
nout.                                                                                                        -lh-

KDYŽ ARCHITEKT NAVRHUJE SOBĚ
Dům s pláštěm z modřínových palubek je postaven na místě původní chaty, v části Hra-
dištka, kde se mísí nové rodinné domy s rekreační zástavbou. Území je charakteristické 
parcelami skromnějších rozměrů, které mnoho let slouží jako zahrady, proto jsou plné 
vzrostlých stromů a kultivované zeleně. 
Toto vlídné prostředí dalo vzniku střízlivé-
mu návrhu domu, který se snaží zachovat 
ráz rekreační zóny, který chce působit jako 
by na místě stál odjakživa, nerušit daná pra-
vidla svou přítomností. Dům je řešen jako 
dvoupodlažní hmota na patkách, zastřešená 
sedlovou střechou z titanzinku. Pod štítem 

je realizováno tzv. podlomení, jako odkaz 
na tradiční prvek lidové architektury, vysky-
tující se i na jiných místech v obci. Ploché 
střechy v 1NP budou porostlé extenzivní ve-
getací. Přízemí se rozbíhá do zahrady, dlouhá 
dřevěná terasa tvoří podium jímající jihozá-
padní slunce.

Vnitřní uspořádání
Vstupní část domu zahrnuje chodbu, tech-
nickou místnost a koupelnu. Otevírá se do 
vzájemně propojených prostor jídelny, ku-
chyně a obývacího pokoje. Všechny tyto 
místnosti ústí velikými otvory na terasu. 
Přízemí obsahuje také pracovnu, jejíž stěna 
lemuje schodiště do patra, kde se nalézají dva 
dětské pokoje, ložnice s navazující šatnou, 
koupelna a oddělené wc. Místosti v patře se 
velkými okny otevírají nečekaným pohledům 
přes střechy sousedních domů do širokého 
okolí. Podkroví sedlové střechy je nezatep-
leno, bude sloužit jako sklad sezónních věcí. 
Při návrhu byl kladen důraz na technické  
a architektonické řešení v souladu se zása-

dami nízkoenergetických staveb, ovšem při 
zachování vysokých nároků na výtvarnou 
stránku samotného domu, jeho proporčních 
vztahů a měřítka.

Použité materiály

Konstrukční systém byl zvolen s ohledem 
na udržitelnost pro-
středí a rychlost vý-
stavby, jedná se o pre- 
fabrikované smrkové 
masívní panely, které 
byly na místě posklá-
dány během dvou dnů. 
Vzhledem ke skalnímu 
podloží byla stavba za-
ložena na betonových 
patkách a dřevěném 
roštu. Vytápění je ře-
šeno jako teplovzdušné 
se zpětnou rekuperací 
tepla, hodnoty domu 
dosahují pasívního 
standardu. Okenní vý-

plně jsou často řešeny bezrámově, pro rámy 
otevíravých oken jsme zvolili výraznou žlu-
tou barvu, jako kontrast k postupně šednoucí 
modřínové fasádě. Pro interier je charakte-
ristická všudypřítomná kresba dřeva. Kon-
strukční panely jsou uvnitř přiznané, byly  
v poslední fázi dokončovacích prací zbrouše-

ny a natřeny bílým olejem. Prořez panelů byl 
použit na vnitřní schodiště, většina podlahy 
jsou taktéž smrkové desky se stejnou úpravou 
jako mají stěny.

Zahrada a venkovní prvky vznikají postup-
ně, zpevněné plochy jsou ze štípané žuly na 
doporučení přátel z Hradištka, vstupní bran-
ka a vjezdová brána mají pozinkovaný rám  
s výplní ze zbylých fasádních palubek.

Text a foto: Ing. arch. JAKUB LOUČKA
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{ TÉMA: MODERNÍ DOMY II. }

NETRADIČNÍ DŘEVOSTAVBA V PIKOVICÍCH
Když si mladí manželé koupili v Pikovicích pozemek svažující se k severu poblíž řeky 
Sázavy, odhodlali se k odvážnému kroku – postavit zde dům, který bude vypadat velmi 
nezvykle.

Výsledkem je dům ze dřeva ve tvaru kvádru 
s plochou zelenou střechou a dvěma venkov- 
ními vstupy. Vnější schodiště vedoucí z teré- 
nu na úroveň druhého nadzemního podla- 
ží z kvádru nad sebou odhryzává klín. Vy- 
kousnutý hranol a jeho opeření z modřínových 
latí jsou základní nástroje podoby domu.  
Vnitřní dispozice ukrývá obytnou halu 

s velkým akváriem, kuchyní a příslušenstvím. 
V patře se nachází malá pracovna, ložnice 
rodičů a dětí. Dům je vystavěn v nízkoener-
getickém standardu, tudíž splňuje nároky 
zdravého bydlení a umí dobře hospodařit  
s energií.
Autor: Ing. arch. Jan Mach, Ing. arch. Jan 
Vondrák, Mjölk architekti

SKROMNÝ DOMEK PRO KLIDNÉ STÁŘÍ
Když mě Lucie Hašková požádala o text k domu v Hradištku, rád jsem zasedl k počítači, 
ale plocha textového pole zůstávala dlouho volná. Projekt domu vznikal před mnoha 
lety, a byť mám k této prvotině srdeční vztah, ocitá se díky běhu událostí života v pozici 
volně mizejícího obrazu v řece zapomnění. Tento text je tedy o rozpomínání se. 
Z hlediska dobového kontextu je stavba spo-
jena s kvasem devadesátých let, kdy obrozená 
společnost začala hledat tvář své architektu-
ry. Po totalitní zkušenosti bylo jasné, jak se 
stavět nemá. Byly zavrženy paneláky, okály, 
šumperáky. S formulováním zásad o tom, jak 
se stavět má, to ale bylo těžší. Začalo se ces-
tovat, začala být dostupná soudobá literatura, 
konaly se přednášky a sympozia za účasti ka-
pacit oboru. Z toho všeho mi utkvěla v pa-
měti slova slavného Richarda Rogerse, který 
řekl, že „architektura je odrazem společnosti“,  
a dále práce Johna Hejduka, který formo-
val domy jako obraz svých obyvatel. Ces-
továním a čtením jsme došli k poznání, že 

nelze pominout hodnotu celoevropských 
ustálených pravidel stavění, vyjádřených  
v tradici znakovosti staveb, kdy každému typu 
stavby je zvyklostně přiřazena odpovídající 
forma. Díky tomu můžeme na první pohled 
rozeznávat školy od bytových domů, koste-
ly od radnic, atd. Srozumitelnost této řeči 
byla socialistickým režimem znečitelněna,  
a i po revoluci je rozmělňována filozofiemi 
vyznávajícími nad všechny hodnoty finanční 
prospěch. 

„Obyčejný“ dům s pokorou
Dům v Hradištku je obrazem Jaromila Jireše 
a jeho ženy, kteří zformulovali jednoduché 

zadání  ve kterém žádali 
obyčejný dům pro klidné 
stáří.  Během diskusí o ná- 
vrhu pak bylo k charakte- 
ru stavby požadován po-
korný výraz. Nikdy před-
tím ani potom jsem slovo 
„pokora“ z úst investora 
neslyšel. 
Ze všech těchto důvodů 
je architektonický návrh 
záměrně veden – zcela 
mimo tehdejší společen-
ský úzus – jako archety-
pální forma domkářské-

ho obydlí, neboli forma vyvěrající ze statusu 
domkářů, tj. obydlí nemajetných bezzemků, 
která je tradičním typem venkovské výstav-
by. Jirešova rodina nepohrdla obyčejným 
stavebním typem, za který se ve své touze po 
okázalosti soudobí lidé obvykle stydí. Na-
opak ho přijala a vdechla mu nový rozměr, 
jenž stvrdil skromnost jako výsadu skutečné 
elity národa. 

Text: Ing. arch. JAN HÁJEK
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{ TÉMA: MODERNÍ DOMY II. }

PASIVNÍ DŮM
S rostoucími cenami energií se vysoce energeticky úsporné stavění zvolna dostává do 
hlavního proudu, má i štědrou státní podporu, ale ještě před osmi lety, kdy vyrostl dům 
nedaleko hradištského vodojemu, byla pasivní výstavba doslova v plenkách, záležitost 
nadšenců. 
Spíše než finanční důvody tak při volbě toho-
to typu stavby hrály roli důvody jiné, ne však 
nutně jen altruistické. Vysoce energeticky še-
trný dům totiž chrání stejně tak energetické 
zdroje Země, jako finanční zdroje svých maji-
telů, jak zdraví životního prostředí, tak zdraví 
lidí v domě, a přispívá nejen k pohodlí příš-
tích generací, ale též k pohodlí uvnitř domu.

Stejná teplota po celý rok
V  dobře projektovaném a postaveném pa-
sivním domě – a to jsou klíčové parametry, 
protože neodbornost či nedůslednosti v pro-
jektu či provedení se projeví násobně více než 
u běžných domů – nerozeznáte za slunečných 
dní zimu od léta. Dům i v tuhých mrazech 
zchladne za noc nejvýše o 2 °C, nízko polože-
né slunce jej však za dne přes rozměrná okna, 
působící jako obří radiátory, vytopí i dvojná-
sobně. Díky skutečně masivní termoizolaci, 
kterou například nad stropem v patře tvoří 
půl metru tlustá peřina na drobno natrhané-
ho novinového papíru, dále díky trojitému 
zasklení oken a velice pečlivému odizolování 
jejich rámů a ostění, a v neposlední řadě díky 
neprůvzdušnosti budovy, během stavby opa-
kovaně kontrolované přetlakovým testem, je 
v pasivním domě stejná tepelná pohoda ve 
všech místnostech, i třeba v  předsíni nebo 

na zemi u francouzského okna. Aniž by tedy  
u toho okna stál obvyklý radiátor, pasivní 
dům se totiž jen temperuje slabě cirkulují-
cím vzduchem, ohřátým solárně nebo elek-
tricky na pouhých 30 – 40 °C. Teplo tak nemá 
tendenci držet se u stropu, vzdušný prach se 
nepřipaluje ani nevíří. Naopak, vzduch se 
neustále pročišťuje, protože přichází zvenku, 

za mrazivých dnů komplikovanou cestou nej- 
prve pod zemí, kde získá několik stupňů  
tepla, a poté tepelným výměníkem, kde přijme  
až 90 % tepla ze vzduchu vyváděného ven  
z domu. 
Problémem pro pasivní dům tak paradoxně 
není zima, ale léto. Dům se neobejde bez 
vnějších žaluzií. V pasivním domě „zatopí“ 
i návštěva, na udržení teploty totiž stačí 
dvě až tři dospělé osoby v každé místnosti. 
V pasivním domě také nikdy nebude chlad-
ná místnost na potraviny a málokdy střešní 
okna nebo sklep, protože takové pro teplo 
únikové koridory je buď technicky příliš slo-
žité anebo velmi drahé ošetřit.

BEZÚDRŽBOVÝ DŮM
Dřevostavba na Ovčičkách se přizpůsobuje novému trendu bezúdržbových domů. Dům 
je postaven na zemních vrutech, což zcela zamezuje pronikání zemní vlhkosti do vnitř-
ních prostor domu. Fasáda, terasa a ostatní části domu jsou ze sibiřského modřínu, kte-
rý není nutné opatřovat pravidelně nátěry.

Použitý konstrukční systém Europanel je 
vhodný pro stavby nízkoenergetických 
domů. Dům je vytápěn tepelným čerpa-
dlem a využívá větrací systém s rekuperací,  

čímž je dosaženo 
výrazné úspory ná- 
kladů na veškeré 
energie.

Rostoucí dům
Jednoduché linie desig-
nového domu se sedlo-
vou střechou působí čistě 

a elegantně, oko neruší žádné svody a okapy. 
Střechu pokrývá Drdlíkův šindel. Nadstan-
dardní prosklení a prostorná terasa přirozeně 
propojuje interiér a exteriér. Pokud původní 
prostor domu přestane stačit, lze pomocí dal-
ších modulů připojit další místnosti. Majitelé 

tuto možnost využili pro stavbu domku pro 
hosty a zahradního skladu. Jednotlivé stavby 
jsou tedy ve stejném duchu a vzájemně tvoří 
harmonický celek.
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{ TÉMA: MODERNÍ DOMY II. }

DŘEVOSTAVBA S KRÁSNÝM VÝHLEDEM 
Dřevostavby si v posledních letech získávají u stavitelů domů čím dál větší oblibu. Pro 
tento typ stavby se rozhodli i majitelé domu na Ovčičkách. V roce 2006, kdy začínali sta-
vět, se o dřevostavbách mluvilo jen minimálně. Přesvědčila je hlavně rychlost výstavby, 
energetické parametry i materiál samotný.

Majitelé domu nejprve trávili víkendy na 
chatě na Kocábě. Zdejší krajinu si natolik 
oblíbili, že si tu koupili pozemek a rozhodli 
se bydlet zde trvale. Upřednostňovali mon-

tovaný dům, který vznikne ve výrobně a na 
místě stavby je smontován pomocí jeřábu. 
Úzké ulice na Ovčičkách však tento záměr 
znemožnili, a tak padla volba na sloupko-

vou dřevostavbu. Typový dům bylo nutné 
přizpůsobit rozměrům svažitého pozemku  
a požadavkům na vnitřní uspořádání.
Výsledkem je dřevostavba se sedlovou 
střechou, jejíž fasádu tvoří kombinace mi-
nerální omítky a obkladu ze smrkového 
dřeva. V  přízemí se nachází obývací pro-
stor s  kuchyní a pracovna, v  patře ložnice 
a dva pokoje. Pomyslný střed domu tvoří 
krbová kamna uprostřed obývacího po-
koje, která doplňují elektrické vytápění  
a v případě výpadku proudu dům spolehlivě 
vytopí. 
Přidanou hodnotou domu je velká terasa, 
která se v létě mění na další obytný prostor 
a v zimě na relaxační místo díky celoročně 
vyhřáté vířivce.

DŮM Z BUDOUCNOSTI
Má smysl psát o domě, který se v naší obci nakonec nepostavil? Věřím, že ano, neboť jde 
o unikátní projekt, který nemá v Evropě obdoby. Ekologická stavba měla být prototy-
pem bydlení pro příští generace.
Dům měl stát v Pikovivích poblíž řeky Sáza-
vy, v srpnu roku 2008 bylo na stavbu vydáno 
stavební povolení, ta se však nakonec nerea-
lizovala. „Projekt se v aktuálních ekonomic-
kých podmínkách ukázal být nad naše síly. 
Pozemek jsme už prodali,“ vysvětlil důvod, 
proč se dům v  Pikovicích nakonec nepo-
stavil, manažer projektu Ing. arch. Michal 
Šourek.
Projekt vychází z  technologií pasivního 
domu, který pro vytápění využívá teplo ze 
slunce, lidí a přístrojů v domácnosti a stále 
čerstvý vzduch zajišťuje větracím systémem 
s rekuperací. Dům v Pikovicích měl mít po-
dobu zmenšeného pasivního domu, který 
tvoří tepelně izolované jádro obklopené ob-
rovskou zimní zahradou. V té se nepoužívá 
žádná technika na vytápění či větrání, ale vy-
tváří se tu stabilní mikroklima, díky kterému 
nemusí vnitřní dům bojovat s velkými tepel-
nými rozdíly z okolní krajiny. Zimní zahra-
da slouží jako další obytný prostor, například 
s možností zaplavat si v koupacím jezírku. 
Dům měl být zčásti zapuštěný pod terén, 
zemní val na severní straně by ho chránil 
proti výkyvům teplot. Na jih a západ je hod-
ně prosklený, čímž využívá teplo ze slunce.

Zajímavé je využití vody. Kromě vody ze 
studny se zde uplatní i dešťovka a voda re-
cyklovaná z  vnitřního domu, která projde 
septikem a kořenovou čističkou. V tomto 
speciálním jezírku za domem se voda vyčistí 
pomocí rostlin a dalších přírodních principů.

Projekt má charakter rodinného domu, ale 
bydlet se v něm nemělo. Prototyp bydlení pro 
budoucnost měl vyzkoušet nové postupy a tech- 
nologie a měl sloužit hlavně ke studijním, 
výzkumným a osvětovým účelům. Doufejme, 
že se tvůrcům projektu podaří dům nakonec 
realizovat a že tato environmentální stavba 
posune trendy v bydlení zase o krok dál. 
Zdroj: http://bydleni.idnes.cz; www.ecpm.cz
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{ ROZHOVOR }

 Jak jste se dostali ke svému řemeslu?
Zuzana: S  Jirkou jsme se seznámili na 

střední škole. Mně v té době lákalo herectví, 
i když dodnes nechápu proč. 
Jiří: Zuzky stěžejní film je Faunovo velmi 
pozdní odpoledne. Tam hrála jednu z Fau-
nových obětí.

 To jsem vůbec netušila.
Jiří: Tímto končíme rozhovor, proto-

že Lucka přišla nepřipravená. Nic si o tobě 
nevygooglovala. Já jsem si jednou schválně 
zadal do vyhledávače Zuzana Solařová a tam 
je Zuzka vyfocená jako Vendulka z  Fauna  
a pod tím napsáno: více informací neexistuje.

 Takže Zuzana teď začne znovu existo-
vat díky našemu Zpravodaji.

Jiří: To jsem rád.

 Jak jsi se tedy dostala ke keramice? 
Zuzana: Od patnácti let jsem sbírala 

keramiku. Moje kamarádka mě po čase pře-
mluvila, abych nastoupila do keramického 
ateliéru v  Dejvicích, kde jsem se všechno 
naučila. Po revoluci jsem začala podnikat 
a Jirka mi pomáhal. V té době jsme bydleli 
v bytovce u plemenářů a dílnu s pecí jsme 
měli v garáži. Pak jsme se přestěhovali do vět-
šího bytu, dílnu jsme měli ve sklepě, ale pec 
stále v garáži. Takže všechny výrobky jsme 
přenášeli z dílny do garáže na přežah, pak 
zpátky do dílny a oglazované zase do garáže.

 Jirka pracoval nejprve u plemenářů, 
znám ho z  jedné fotografie, na které 

drží pipetu s býčím semenem. Keramiku 
se naučil od tebe?
Zuzana: Jirka byl vedoucí u plemenářů a ne- 
být mě, tak by udělal úplně jinou kariéru. 
Pracoval tam do roku 1992. Nejprve mi s ke-
ramikou jenom pomáhal, pak byl na několika 

kurzech a když se nám narodil syn Matěj, tak 
moji práci převzal. Nakonec je v ní mnohem 
lepší než já.

 
Co vás na keramice nejvíc těší?
Zuzana: Je to kreativní práce. Někdo 

nadhodí nápad, ten letí vzduchem, jeden 
z  nás ho uchopí, většinou Jirka, protože 
je více tvůrčí, a nakonec máme oba radost 
z toho, co vzniká. 

 Máte práci mezi sebou nějak rozděle-
nou?

Zuzana: Jirka vymýšlí a tvoří, já zase dávám 
keramice „kabátek“, tedy glazuru. A dále za-
řizuji věci okolo, manažerování, prodej, baví 
mě práce všeho druhu. 

 Podle čeho lidé poznají, že keramika 
pochází zrovna z vašeho ateliéru?

Zuzana: Mnohokrát jsme si tuto otázku 
pokládali. Ale naše tvorba je tak pestrá, že 
si myslíme, že náš rukopis nepoznají. Snad 
nejvíce typické pro nás jsou visící kočky. To 
je gró naší tvorby a u jiných keramiků nic ta-
kového nenajdete. V našem oboru se hodně 
kradou nápady, ale tento od nás nikdo ne-
okopíroval. Výroba kočky má řadu specifik, 
základ je točený, ostatní části se modelují  
a přilepují, na kočce se pracuje v různých po-
lohách. Než vznikne kočka, tak ji vezmeme 
46krát do ruky. Kdyby ji někdo zkusil udělat, 
zjistil by, co to dá práce. Navíc je choulostivá 
a snadno rozbitná, takže ztráty při výrobě 
jsou nemalé. 

 
Kde se vzal tento nápad?
Jiří: Jedni naši známí chtěli, abychom 

jim vyrobili splachovátko na záchod, po 
vzoru dávných porcelánových splachovátek. 
Vyžadovali podobu oběšence, ale já nemám 

rád morbidní humor, a protože jsou velcí mi-
lovníci koček, tak jsem udělal kočku a pověsil 
jsem ji za packy. To byl první výrobek s koč-
kou, který se ale nakonec neosvědčil, proto-
že kočka byla tak těžká, že jim záchod pořád 
protékal, až ji po dvou týdnech sundali.
Zuzana: Tento motiv prochází velkou částí 
naší tvorby. Kočky se objevují na kachlech, 
na hrnečkách, dvojice koček na houpačce 

bývá oblíbený dárek pro novomanžele. Na 
internetovém portálu Fler nás znají hlavně 
díky kočkám.

 S jakými materiály pracujete?
Zuzana: Na užitkovou keramiku pou-

žíváme bílou točírenskou hmotu, která má  
u nás bohužel rozdílnou kvalitu, proto se vy-
platí kupovat dražší z Německa. Má dobrou 
plasticitu a roztažnost a dobře se na ni dekoru-
je. Na figury nebo kachle používáme šamoto-
vou hlínu, která je hrubší a je na ní vidět detail. 
Jiří: Výrobky dáváme do pece dvakrát. Nejpr-
ve se něco vymodeluje a sestaví a po zaschnu-
tí se části přečistí a dají do pece do přežahu. 
Vypalujeme na 920 stupňů, z hlíny odejde 
volná voda, střep se zpevní, ale zároveň má 
určitou nasákavou schopnost. Pak se glazuje 
a znovu vypaluje v peci na 1 140 stupňů. 

 Jak se vyvíjela během dvaceti let vaše 
tvorba?

Zuzana: Úplně na začátku jsme dělali mo-
delovanou keramiku. Neměli jsme kruh, 
a tak jsme váleli plát přes pytlovinu, dělali 
jsme hrníčky s knoflíčkama, kravatou nebo 
límečkem. Zkoušeli jsme oválné hrníčky  
a nastříkávali je fixírkou na vlasy. Zkrátka 
– používali jsme spoustu možných technik, 
abychom docílili užitkové keramiky, která se 
jinak točí na kruhu.

V dnešní přetechnizované době je spousta zaměstnání, u kterých nemáme ani ponětí, co člověk dělá a co prostřednictvím jeho čin-
nosti vzniká. ZUZANA A JIŘÍ ČERMÁKOVI pracují s hlínou a jejich ateliér je plný výtvorů, které odráží jejich umělecké nadání, vtip 
a fantazii. Povídali jsme si o tom, jak se dostali od plemenářů ke keramice, na čem se objevila první podoba kočky a kam až nejdál 
doputovaly jejich výrobky.

KERAMIKA JE KREATIVNÍ PRÁCE
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Jiří: Začínali jsme s  užitkovou keramikou, 
poté jsme přidali figurky a poslední čtyři 
roky se hodně věnujeme zahradní keramice.

 Jezdíte často na trhy. Jak se mění po-
ptávka zákazníků?

Zuzana: V  době krize jsme rozšířili sorti-
ment drobností, například zápichů, protože 
lidé více šetřili. Velký zájem je také o užitko-
vou keramiku v podobě hrnků na čaj nebo 
na kávu, ale jejich výrobu jsme museli téměř 
zavrhnout, protože je nutné mít potvrzení  
o nezávadnosti použitých glazur. Nestačí 

potvrzení od prodejce glazury, ale atestace 
se musí provádět i na hotových hrnkách. Na 
hygienické stanici otestují dva hrnky stej-
ného typu za pět tisíc korun. Jakmile však 
změníme sortiment nebo glazuru, musíme 
mít znovu atest a znovu za to zaplatit.  

 Náš kraj má dlouhou keramickou a hrn- 
čířskou tradici. Zajímají vás vaši před-

chůdci?
Zuzana: To nás samozřejmě zajímá, i když 
jsme po tom nikdy do detailů nepátrali. 
Vždycky se nám líbila tvorba akademika 
Václava Dyntara ze Štěchovic a samozřejmě 
keramika rodiny Davidovy. 
Jiří: Dnešní keramici s nimi nemají mnoho 
společného. Davidovi jsou představitelé tra-
dičního řemesla, které nepodléhá trendům. 
Materiál nekupují, ale připravují si ho sami 
od základů a jejich tvorba je už sto padesát 
let stále stejná. To je keramika pro sběratele 
a fajnšmekry. O osud jejich dílny mám však 
obavy a zánik této tradice by byl pro celý ke-
ramický obor velkou ztrátou.

 Pořádáte i keramické kurzy pro děti. 
Děti mají bujnou fantazii, dokázali vás 

překvapit nějakým originálním nápadem?

Zuzana: Děti zatím nejsou ovlivněny žád-
nými předsudky, a tudíž vytvářejí to, co je 
napadne. Udělají třeba auto s šišatými koly  
a rozevlátými okny. Dospělý by řekl, že takhle 
auto nevypadá, ale dítě si ho představuje 
zrovna takto a vznikne originální výrobek. 
Na kurzu učíme děti spíše techniku keramic-
ké tvorby, ale fantazii necháváme na nich.
Jiří: Dělali jsme výrobky do soutěže Českého 
rozhlasu na téma Chráníme planetu Zemi 
a děti měly takové nápady, na jaké by ani 
jeden z  nás nepřišel. Dospělý by se utopil 
v detailech, když by chtěl vyjádřit něco tak 

složitého. A jim stačilo tak málo, vytvořili na-
příklad prasklou zeměkouli s plastem uvnitř, 
což krásně vyjádřilo skutečnost, jak je země 
přecpaná plastem. 

 Co považujete za váš největší pracovní 
úspěch?

Zuzana: Náš stěžejní obchod je v Nerudově 
ulici. Jirka teď vymyslel nový výrobek – pa-
vouky a dnes jsme se dověděli, že za tři dny 
všechny pavouky prodali. To je rekord.
Jiří: Máme i několik svých sběratelů, kteří ku-
pují jeden sortiment s různými obměnami, 
například sérii čertů s různými hudebními 
nástroji. 
Zuzana: Každý rok jezdíme do Berouna na 
mezinárodní veletrh keramiků a tam za námi 
chodí lidé speciálně kvůli kočkám. Někdo 
nám hlásí, že už má od nás osmnáct koček,  
a když objeví nový typ, tak si ji koupí. Dvě naše 
kočky má i Adolf Born. Naše výrobky se něko-
lik let prodávali v galerii v Českém Krumlově 
a odtud doputovali až do Japonska či na Nový 
Zéland. Z toho máme moc hezký pocit.

Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala 

LUCIE HAŠKOVÁ

Jiří Čermák se narodil v roce 1962, Zu-
zana o dva roky později. Oba studovali 
na Střední zemědělsko-technické škole 
v Benešově. Jiří absolvoval studium na 
Vysoké škole zemědělské v Suchdole, 
poté nastoupil do Svazu chovatelů na 
Hradištku, kde působil jako vedoucí 
stanice plemenných býků. Zuzana pra- 
covala v Plemenářském podniku v Ří-
čanech u Prahy, poté přešla na Hra-
dištko na oddělení imunogenetiky. Při 
zaměstnání vystudovala Ježkovu kon-
zervatoř. Po revoluci se začali zabývat 
výrobou keramiky, čemuž se věnují do-
dnes. Své výrobky vystavovali v gale-
rii u manželů Dvořákových v Benešově 
nebo v galerii Kouzelná rybička v Čes-
kých Budějovicích a v Českém Krumlo-
vě. Zuzana s Jiřím jsou manželé 20 let, 
mají syna a dceru.

KERAMIKA JE KREATIVNÍ PRÁCE
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

JAK KRUŠNÉ JE STÁŘÍ?
To byla základní otázka, se kterou jsme vstupovali do poslední fáze letošního celoroční-
ho projektu o lidském životě. Lámali jsme si hlavu, jak co nejlépe dětem při jejich pouze 
několikaleté životní zkušenosti přiblížit něco tak vzdáleného. 

Nejprve jsme pozvali na besedu paní Katku 
Nožinovou z  Brunšova, která vede místní 
odbočku charitativní pečovatelské služby. 
Její zkušenost z práce s dětmi byla slyšet od 
prvního slova. Svým vyprávěním si získala 
pozornost nejen nás, ale po celou hodinu 
s  přehledem i stovky našich dětí. 
Skutečné příběhy anonymních rodin 
z našeho bezprostředního okolí nás 
zahřály, ale i sevřely srdce. Semínko 
zasela a moc jí za to děkujeme!

Jak mohou děti pomáhat
Druhá etapa byla připravena z domo-
va – nejzajímavější zážitek s prarodi-
či, nebo zážitek samotných prarodičů. 
Každé družstvo vybralo z prací svých 
členů ten opravdu nejzajímavější, 
který pak při závěrečné prezentaci 
vybraný člen přečetl. Bylo opravdu 
co poslouchat! Následovala výtvarná činnost 
– pět různých promyšlených obrázků – jak 
se dá starým nebo nemocným lidem účinně 
pomáhat. Nejvíc nás pobavila ilustrace drbá-
ní dědečka na zádech, „protože si tam ne-
došáhne“ nebo věta „od počátku bylo jasné, 
že ten velbloud naši babičku nemusí“. A také 
stížnost jednoho vedoucího skupiny – „pani 
učitelko, ta pidiholčička je hrozná, s tou se 

vůbec nedá dělat!“ Na radu paní učitelky – 
„no tak máš přece doma malou sestřičku, tak 
to s ní zkus jako s tou sestřičkou“,  následo-
vala strohá odpověď – „sestřičku já mlátim“. 

Když špatně vidím nebo slyším
Poslední částí dne měla být co nejvěrnější 
osobní zkušenost s trampotami stáří. A tak 
jsme dětem připravily sedm stanovišť v pro-

storu školy i zahrady. Jak se asi může cítit 
starší člověk, když začne hůř vidět? Po dů-
kladných zkouškách jsme zvolily dna patřič-
ných sklenic, přes které si děti ve dvojicích 
navzájem předčítaly pohádku. „Pani učitel-
ko, to vůbec nejde, to je hrozný. Jakpak asi 

přečtou ty malinký písmenka na lécích?“ Po-
dobné výroky padaly jeden za druhým. A co 
horší sluch? Se silně tlumícími sluchátky na 
uších byly pokyny jiné paní učitelky opravdu 
špatně slyšet – a rázem každý naklání hlavu 
a přibližuje a ptá se dokola přesně jako děda 
– Co?? Cože??? Aha, hůř slyšet je tedy taky 
otrava. Ještěže jdou sluchátka rychle sundat. 
(Ale co chudák ta naše babička?). 

Když se špatně pohybuji
A jak ona pořád říká, že už nemůže do scho-
dů – snadno se ten pocit pochopí, když si 
člověk vezme na záda pěkně těžký batoh. 
Jejda – to se tedy jen tak vyběhnout nedá! 
A jak dědovi operovali  koleno a pak ho ne-
mohl ohýbat (k nohám dětí přivázaná dlaha). 
Vždyť se s tím skoro vůbec nedá nic sebrat ze 
země! Stárnutím člověk ztrácí cit v prstech? 
Zkusily jsme obyčejnou kuchyňskou chňap-
ku. No jo, ale co když upadne důležitý do-
klad nebo peníze? Existují přeci chytré pro-
dloužené kleště pro seniory. Ale sebrat jimi 
dvacetikorunu, to už je tedy oříšek. A pak ta 
ošklivá nemoc, která starouškům roztřese 
ruku! Pane – zkuste se podepsat, když vám 
paní učitelka přivázaným provázkem tou ru-
kou pořád cuká. Když už je nejhůř a člověk je 
upoután na vozík – „vždyť takový projíždění 
je přece super“! Jenže ouha – zatočit, trefit 
se, vyhnout se – moc super to není ani pro 
nás, kteří pak můžeme snadno z vozíku slézt. 
Jednoduše řečeno – důkladně promyšleným 
střídáním 14 skupin si na všech stanovištích 
většina dětí toto všechno vyzkoušela na vlast-
ní kůži během necelých dvou hodin. A po-
hled na stáří se zase posunul. Stáří je opravdu 
nelehké, ale naše děti už přinejmenším dobře 
vědí, jak se dá usnadnit.

Děti společně s prarodiči
V  pátek odpoledne mohly děti potěšit své 
prarodiče nebo rodiče pozváním ke spo-
lečnému tvoření. Květ z vybrané fotografie 
výstavy, kterou nám umožnil uspořádat vel-
korysým darem pan Vít Našinec z Českých 
Budějovic – kam směřuje naše druhé velké 
poděkování, bylo potřeba společnými vý-
tvarnými silami co nejvěrněji zpodobnit na 

papír. A začala vznikat pozoruhodná díla, 
v nejednom případě vpravdě umělecká! To 
všechno i s originály mohla posoudit i hra-
dištská veřejnost, které jsme naše prostory 
otevřeli v  sobotu. Průvodcovskou službu 
zodpovědně splnili třeťáci, kteří se z pátku 
na sobotu jako živá ochranka ujali i nočního 
hlídání výstavy.
Dopoledne během výstavy proběhla ještě 
malá výtvarná dílnička, ve které paní Mirka 
Šmejkalová naučila naše děti i rodiče vyrobit 
nádhernou skládanou kytičku či stromeček 
z papírových sáčků porcovaných čajů. Mir-
ko, děkujeme moc i tobě za tvůj volný čas 
a ochotu!
A nakonec děkujeme všem návštěvníkům 
za pochvalná slova v kronice, dobrá věc se 
podařila.

Text: JANA CHADIMOVÁ
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

MATEŘSKÁ ŠKOLA BILANCUJE
Konec školního roku je tady. Přinesl s sebou zasloužený výlet pro všechny děti do „Ča-
pího hnízda“ a jeden navíc pro budoucí prvňáky do hřebčína Favory. Na již tradiční Za-
hradní slavnosti jsme se rozloučili s nejstaršími dětmi a užili si zábavu, kterou připravili 
rodiče dětí mateřské školy. 
Jakmile se překulí měsíc červen, čekají nás 
letní prázdniny. Letošní budou vypadat ma-
linko jinak.  Po oba prázdninové měsíce bude 
školka pro děti uzavřená. Čeká nás totiž velká 
změna v podobě stěhování detašované třídy 
MŠ do prostor její hlavní budovy. Tomuto 
kroku bude předcházet čilý stavební ruch 
rovněž v  prostorách kuchyně. Pedagogo-
vé mateřské školy vítají rozhodnutí umístit 
všechny třídy do jedné budovy. Přinese to 
jednodušší vnitřní organizaci a spolupráci. 

Změny v příštím roce
V novém školním roce 2014/2015 otevřeme 
třídu Delfínků (25 dětí), Dráčků (25 dětí)  
a Soviček (20 dětí), přičemž všechny třídy 
budou heterogenní, tj. věkově smíšené. K zá-
pisu pro příští školní rok přišlo 54 žadatelů 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání a z nich 

nastoupí 30 nových dětí. V nově vzniklé třídě 
Soviček nás bude ještě před 1. zářím čekat 
spousta práce se stěhováním, zařizováním  
a následně zaběhnutím provozu. 

Olympiáda na zahradě
Pokud jste 17. června procházeli kolem škol-
kové zahrady, mohla vás upoutat hudba, hla-
sy a smích. Rodiče našich dětí ve spolupráci 
s pedagogy školky uspořádali již tradiční 
Zahradní slavnost, kde jsme se symbolicky 
rozloučili s budoucími školáky, děti měly 

lmožnost splnit několik olympijských dis-
ciplín a ochutnat něco z domácích kuchyní 
rodičů. Děkuji všem, kteří se zapojili ať už 
materiálně, finančně nebo výpomocí. Při-
spěli k zorganizování příjemného odpoledne  
a podpořili trvání této tradice. Speciální oce-
nění ovšem patří maminkám, které se nesty-
děly vykouknout z ulit a předvedly dokonalé 
taneční číslo k zahájení slavnosti. 
Nezbývá než popřát všem krásné léto plné 
odpočinku a pohody a na shledanou v září.

Text: Mgr. MAGDA BÍLKOVÁ, 
ředitelka MŠ Hradištko; 

foto: Roman Šafránek

ZÁŽITEK MOJÍ BABIČKY
Příhoda s koloběžkou

Ulice, ve které bydlela moje babička,v jednu 
chvíli začala prudce stoupat. A po té ulici jez-
dila babička jako malá holka strašně ráda na 
koloběžce. To bylo před létem, po kterém měla 
jít do školy. Mohla jezdit úplně v klidu, pro-
tože, když tam za den projelo jedno auto, tak 
to bylo hodně. Babička měla 
od své mámy zakázáno jezdit 
na kopec. Tak babička zača-
la samozřejmě hned jezdit na 
kopec. Vždycky si vyšlapala 
kousek nahoru a pak to v pl- 
né rychlosti sjela. A zas. A zno- 
vu. Každý den vždy na ko-
pec, dolů, na kopec, dolů, as-
poň třikrát. Jenže tak dlou-
ho se chodí se džbánem pro 
vodu, až se ucho utrhne.
Jednou, když zrovna v plné 
rychlosti sjížděla, uviděla 
svou maminku. A snažila se 
dělat všechno proto, aby si jí 
vůbec nevšimla. Prudce zabrzdila – a ani ne-
ceknout. Ani neceknout se jí ze začátku docela 
dařilo. Ale prudce zabrzdit z takového kopce 

je už těžší. To se vám buďto nepovede, anebo, 
jako moje babička, přeletíte přes řidítka, spad-
nete na silnici a ještě si kus sjedete. A potom, 
když máte rozedřená kolena, lokty i nos, tak 
ani neceknout je už taky těžší.
Máma si jí všimla, odvedla ji domů a snažila 
se jí poskytnout první pomoc. Ale po takovém 
pádu, když si rozedřete koleno a ještě se vám 

do toho vmáčknou kalhoty... 
Každopádně, když kalhoty 
odendáte, najdete mimojiné 
spoustu kamínků, a když 
kamínky nějak odstraníte, 
najdete ještě spoustu krve... 
No zkrátka, jediné, co tu ještě 
stojí za pozornost, je, že ma-
minka jí drhla rány rejžákem 
a stále jí přitom hubovala, že 
tam neměla jezdit.
A to už je v podstatě konec. 
Vlastně ještě něco: Abyste si 
nemysleli, že z toho babička 
vyvázla nějak lehce a abyste 
nezkoušeli něco podobného, 

je dobré připomenout, že celé léto se s těmi 
strupy mohla jen špatně koupat.

Text: MATOUŠ ŠAFRÁNEK, 5. třída
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{ SPOLKY }

JAK JSEM POTKAL KŇOURA…
Akime, ke mně!!! Ke mně!!! Ze skládky na Sekance se ozývalo jen kňučení psa a divo-
ké kvičení a funění… Tak jsem se nečekaně, při dohledávce ulovených lišek, dostal do  
situace, kdy mému německému ohaři šlo o život.
Po nesčetných telefonátech od obyvatel Hra-
dištka i pracovníků obecního úřadu, ve kte-
rých jsem je vždy uklidňoval, že černá zvěř je 
opravdu trochu lokálně přemnožená, ale ně-
jaké extrémní nebezpečí nehrozí, jsem se do 
nepříjemné situace, kterou jsem mnohokrát 
popisoval, jako jednu z mála nebezpečných, 
dostal sám. Do smíchu mi vskutku nebylo. 
Doufám, že jsem vás dostatečně vyděsil a ko- 
nečně si můj, již třetí článek na stránkách 
Zpravodaje, pozorně přečtete…

Mějte se na pozoru
Prasat se nemusíte bát, zabezpečte si své za-
hrady opravdu pevným plotem. Pokud máte 
z nějakého důvodu zahradu pro prasata lu-
krativní, neváhejte použít i zpevnění plotu 
kari sítěmi. Snad jen, pokud venčíte psa, 
mějte se na pozoru a raději mějte pejska na 
vodítku. Prase, pokud na sebe se psem narazí, 
může zaútočit na psa a následně i na vás. Jinak 
se nechají zahnat nebo si vás všímat nebudou. 
Podobné rady dávám několikrát do týdne.

Nemoc přenosná na jiná zvířata
Já sice psa nevenčil, ale byl jsem v lese beze 
zbraně, takže v kůži kohokoli z vás. Akim 
to odnesl  osmi stehy, ulomeným špičákem 
a mnoha dalšími trhlinami a oděrkami. To 
nejaktivnější  z útočících prasat jsem křikem 
a rozběhnutím se proti němu zahnal, moh-
lo to ale dopadnout úplně jinak… Vyhráno 
však stále nemáme. Nyní trnu, zda se Akim 
nenakazil smrtelnou Aujezskyho chorobou, 
kterou divočáci na ostatní zvířata přenášejí.

Kdy je prasat nejvíce
To, že prasata na Hradištku jsou, je realita, 
že jich je po hlavním kladení mláďat hodně,  
to je také realita. To, že není v našich silách 
v tomto období nějak radikálně zasáhnout, je 
bohužel také realita. Je ale velmi pravděpo-
dobné, že tím, jak budou selata růst, bude pro 

ně stále méně potravy a většina se jich vydá 
do polí. Na podzim, až zase začnete čistit své 
zahrádky a házet zbytky z krásně upravených 
zahrad za plot do stráně nebo do lesa, tak se 
vrátí. Řekněme, že 70 % se jich v průběhu 
roku uloví, ale na jaře v době kladení mláďat 
se bude vše opakovat…  

Kolik se střelí prasat
Odpovědnost za přemnožení prasat však 
v žádném případě neházejte na myslivce. Ti 
myslivost provozují, v naprosté většině přípa-
dů ve svém volném čase a jako svého koníč-
ka, za nemalých finančních nákladů. Věřte, 
že dělají, co je v jejich silách. Rok 2011 – 109 
tis., rok 2012 – 199 tis., v loňském roce, dle 
mého odhadu (statistika ještě není zveřejně-
na) kolem 250 tis. ulovených divočáků, je na 
92 tisíc držitelů loveckých lístků, kdy aktiv-
ně loví asi jedna třetina z nich, velmi slušný 
výsledek. Hlavního viníka hledejte v nesku-
tečné adaptabilitě a reprodukceschopnosti 
divočáků, a ve výborných podmínkách, které 
této zvěři vytváří zemědělci, díky úžasné stát-

ní dotační politice pěstování plodin. Řepky 
„žluté republiky a následně všude přítomná 
kukuřice jsou výborným krytem a ještě lepší 
potravou… Drancujeme naši zemi, kde se dá, 
a i tohle je jedním z důsledků.

Živá zvěř myslivcům nepatří
Závěrem se budu opakovat, odpovědnost za 
zabezpečení zahrad, tedy nehonebních po-
zemků, je na jejich majitelích a na nikom ji-

ném. Živá zvěř nikomu nepatří a mimo škod 
způsobených na zemědělských plodinách za 
ni není nikdo zodpovědný. Neobracejte se jen 
na myslivce, ale také na své zvolené poslance  
a senátory, ať se zasadí za změnu dotační po-
litiky zemí EU… V ranních a večerních ho-
dinách dbejte při procházkách zvýšené opa-
trnosti, pokud potkáte prasata, raději se jim 
vyhněte. V žádném případě nevenčete své pej-
sky bez vodítka, tak jak to mimochodem uklá-
dá i Obecně závazná vyhláška číslo 3/2005, 
neohrožujte tak život svého psa a hlavně svůj. 
Popelnice plné zbytků dávejte na ulice jen těs-
ně před svozem, jinak je mějte zabezpečené. 
Neházejte a nevozte zbytky ze zahrad do lesa, 
děláte si tím medvědí službu. Začněte každý  
u sebe a nehledejte viníka jen jinde. 

Snažíme se pomoci
S panem starostou jsme se předběžně dohod-
li, že požádáme o dotaci na odchytové zaříze-
ní na černou zvěř, další náklady na pořízení 
přidá obec. Bude umístěno v některé lokalitě, 
kde není možné bezpečně lovit střelnou zbra-
ní, a že jich je. Věřte, že pořizovací a provoz-
ní náklady jsou poměrně vysoké. Snažíme se 
vám tímto vyjít vstříc a ukázat, že myslivecké 
sdružení i obecní úřad situace trápí, a poku-
síme se ji intenzivněji řešit. Zkuste se prosím 
přemoci a tolerovat myslivecká zařízení – po-
sedy, a neničit je. Střelba z nich je mnohem 
bezpečnější než ze země! I touto drobností 
pomůžete nejen nám, ale hlavně sobě...

Text a foto: RUDOLF ZDĚNEK
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DĚTI ZAPLAVILY FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 
= DĚTSKÝ DEN NA HRADIŠTKU

V neděli 1. června přilákalo nádherné počasí na tradiční Dětský den na fotbalovém hři-
šti rekordních 228 (!) soutěžících a nadšených dětí. A to ještě nepočítáme ty úplně nej-
menší, které vše zatím jen sledovaly z kočárků a sbíraly zkušenosti na příští rok. 

Vedoucími a hlavními organizátory jed-
notlivých stanovišť už byli převážně kluci  
a holky, kteří ještě v minulém roce soutěžili 
a přes velké teplo a množství soutěžících dětí 
a fandících rodičů vše zvládli na jedničku. Je 
to základ do budoucna a jen doufáme, že jim 
chuť vydrží a bude tak o Dětské dny na Hra-
dištku postaráno. 

Sehraný tým pomocníků
Velké poděkování patří opět myslivcům a ha- 
sičům, kteří si připravili oblíbená stanoviště, 
kde děti poznávaly rostliny, zvěř, hasičskou 
techniku i symboly. Novinku přivezla Blan-
ka Dvořáková, která si rozložila u branky 
barvy a malovala na obličeje dětí krásné 

obrázky. Asi nečekala, že jich bude více než 
200 a v době, kdy už obvykle míváme sbale-
no, bude mít před sebou ještě 
dlouhou frontu zájemců, kte-
rým se prostě nedalo odmít-
nout. Samozřejmě neocenitel-
nou práci odvedli členové naší 
TJ, tradiční DJ Tonda Buňata, 
přípravu hranice na opékání 
buřtů si vzal na starosti Petr 
Hašek a malinovku pro děti 
věnoval Petr Zdeněk z  „Re-
staurace u Petra“. Pro pořádání 
akcí je také důležitá celoroční 
spolupráce a podpora od OÚ 
Hradištko a ČMSCH, a.s.

No a co je nejdůležitější? Že se v hojném po-
čtu účastníte akcí hradištských spolků a dá- 
váte nám tak chuť pokračovat! 

Text a foto: LADISLAV VONDRÁŠEK

{ SPORT }

MLADÍ FOTBALISTÉ KONČILI SEZÓNU
V sobotu 21. června se konal na fotbalovém hřišti turnaj pro nejmladší kategorie mlá-
deže. Přišlo nám fajn spojit celou akci s hradišťskou poutí, jednak přijede spousta dal-
ších dětí z okolí, jednak budeme mít večer skvělou příležitost zakončit den na pouťové 
zábavě.  

Nakonec na hřišti proběhly 
turnaje čtyř kategorií, přije-
lo k nám 15 mládežnických 
mužstev, tzn. skoro 200 dětí  
a snad 100 aut, takže orga-
nizace parkoviště, šaten i zá-
pasů byla dost obtížná. Role 
moderátora se skvěle zhostil 
Míra Hošna, rozhodování zá-
pasů připadlo Pavlu Růžičko-

vi, Karlu Švédovi ml. a Lukáši Fialovi. Pozvali 
jsme si týmy, s kterými máme dlouhodobě 
přátelské vazby, a byli jsme moc rádi, že jsme 
mohli pro kluky připravit i hodně nevšední 
zážitek, když jim ceny přišli předat populár-
ní ligoví fotbalisté pocházející z Hradištka 
– současný nejlepší ligový hráč, střelec a re-
prezentant Pepa Hušbauer a Láďa Volešák, 
současný hráč Příbrami, který prošel něko-
lika ligovými týmy včetně Sparty a Slávie, se 
kterou získal i ligový titul. 

Úspěšní malí fotbalisté
Z našich týmů dopadli nejlépe ti nejmenší, 
kteří svůj turnaj vyhráli, mladší přípravka 
a starší přípravky skončily druhé a mladší 
žáci těsně třetí. Nejlepším střelcem se mezi 
mladšími žáky stal náš hráč Matěj Jíra se šesti 
góly. Na večerní zápas staré gardy se nás se-
šlo dvacet a v krásném zápase jsme porazili 
technicky výborné, ale přeci jen v průměru  
o něco starší mužstvo Meteoru Praha 6:3. 
Doufejme, že se naše stará garda dá zase brzy 
znovu dohromady, bylo to příjemné zakon-
čení náročného dne. 

Poděkování patří všem, kteří nám pomoh-
li při přípravě i průběhu dne, sponzorům 
z firmy Style Car, sponzorům pohárů, me-
dailí a cen, mezi kterými byly kromě spousty 
sladkostí také podepsané kartičky a plakáty 
dalších populárních ligových fotbalistů a pro 
každého hráče volná jízdenka na pouťový au-
todrom.

Text: LADISLAV VONDRÁŠEK, 
Foto: Kristýna Vondrášková

JOSEF HUŠBAUER 
– fotbalový mistr a král střelců
Po šesti letech dorazil na Hradištko mistrovský pohár nej-
vyšší české fotbalové soutěže. Po Ladislavu Volešákovi se 
ho podařilo v dresu týmu AC Sparta Praha vybojovat další-
mu místnímu rodákovi Josefu Hušbauerovi.
Talentovaný záložník má za sebou vyda-
řenou fotbalovou sezónu. Kromě mistrov-
ského titulu získal i několik dalších indivi-
duálních ocenění. Stal se hráčem měsíce 
května, ostatními ligovými hráči byl zvo-
len za nejlepšího hráče sezóny a s 18 góly 
se stal králem střelců, jako první záložník 
v historii. „Dá se říct, že v letošní sezóně 
jsem vyhrál, co se dalo, jen mě mrzí, že 
jsme vypadli z  evropské ligy,“ zhodnotil 
své úspěchy Pepa. A co by si přál do další 
sezóny? „Rád bych si zahrál Ligu mistrů  
a určitě bych chtěl zkusit zahraniční angaž-

má,“ prozradil.
Všechny míst-
ní fotbalové fa- 
noušky těší, že 
je Pepa Hušbau- 
er tak výraznou osobností naší domácí ligy. 
Přejeme mu hodně úspěchů do dalších se-
zón a aby se se stejným úspěchem zhostil 
nové role, která mu brzy připadne – rodi-
čovské. „Bude to malý Pepíček a už se na něj 
moc těším. Bude to velká životní změna, ale 
snad jsem na to připravený.“

Text: LUCIE HAŠKOVÁ
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{ Z PŘÍRODY, SOUSEDSKÉ VZTAHY }

ZERAV V JABLONNÉ
VÝLET ZA VZÁCNÝM OBREM
Přímým směrem je od nás překrásný strom zerav obrovský (řasnatý) Thuya plicata, 
vzdálen 10 km (po silnici přes Krňany je to samozřejmě delší). Tento vzácný strom se 
nachází v nedávno obnoveném zámeckém parku v Jablonné. 

Má obvod kmene 365 cm a jeho pravidel-
ná koruna je vysoká celých 30 metrů. Tyto 
obrovské jehličnany pocházejí ze západního 
pobřeží Severní Ameriky a vedle douglasky 
jako hlavní dřeviny jsou v  těchto cenných 
lesích druhé nejhojnější.

Dřevo na totemy
Zeravy mají pozoruhodně trvanlivé dřevo. 
Po staletí sloužilo indiánům jako dřevo to-
temové, ale při osidlování „novými Ameri-
čany“ byl nebývale rychle kácen. Jeho dřevo 
sloužilo k výrobě pražců a telegrafních slou-
pů bez impregnace. Dokonce se uvádí, že 
toto dřevo jako okenní rámy skleníků vydrží 
déle než plasty. Ve své vlasti se tyto stromy 
dožívají stáří až 400 let a pokud padnou, je-
jich kmeny leží beze změny desítky (50 až 

80) let, než začnou tlít. V parcích (nikoliv 
v městské zástavbě) je i u nás zerav častý –  
a tento druh je mezi thujemi nejmohutnější. 

Další zajímavosti v Jablonné
Zerav v Jablonné sice není vyhlášen jako pa-
mátný, ale pravděpodobně je největší v ČR. 
V zámeckém parku najdeme i jiné zajímavé 
stromy, například liliovník tulipánokvětý. 
Další zvláštností je zde párek černých labutí 
na rybníčku. A ojedinělou evropskou expo-
zicí klasických interiérů 21. století se může 
chlubit i rekonstruovaný zámek, vybavený 
jako funkční rodinný dům. Najdete zde vzor-
ky luxusního stylového nábytku a rozmani-
tých bytových doplňků světových značek.

Text a foto: EDITA FIKEROVÁ

O KLIDU, 
sousedské slušnosti 

a psích výkalech
O hluku, kterým trpí tzv. vyspělá společ-
nost 21. století, bylo napsáno mnoho. Za 
posledních sto let se hluk stal nevítaným 
hostem nejen v domácnostech lidí žijících 
ve městech, ale „příliš hlučná vlna“ dora- 
zila i k  nám na vesnici. Zahradní techni- 
ka, čtyřkolky, motorky různých kubatur, 
letecký provoz nad Hradištkem a v nepo-
slední řadě reprodukovaná hudba růz-
ných žánrů ozývající se zejména o víken-
dech, to všechno jsou nepříjemné znaky 
naší doby. 
Je pochopitelné, že rozumný soused z  ob-
časné zábavy nebude dělat závažné závěry, 
stejně tak strpí hlučnost například stavebních 
prací. Co bychom ale mohli udělat společně 
pro snížení hlučnosti a moc by nás nestálo: 
zamyslet se nad používáním hlučnější za-
hradní techniky. Nerada bych spustila diskuzi 
na téma obecně závazná vyhláška, která by 
používaní hlučné techniky omezila. Zkuše-
nosti jsou takové, že její dodržování se jen 
obtížně vymáhá a spíše sousedské vztahy 
vyhrotí, než aby je utužila. Mám na mysli 
apel na sousedskou slušnost, která by nám 
mohla připomenout, že dělat hluk v neděli  
a ve svátek se prostě nemá, není to totiž slušné.

Neohleduplní majitelé psů
Se sousedskou slušností souvisí i trochu 
jiné téma. Nejprve bych ráda předeslala, 
že nejsem pejskař a většiny pejsků se do-
cela bojím. A ani obvyklá ujištění majitelů 
psů „Nebojte se, on nic nedělá, on jen tak 
štěká.“ nebo „Nebojte se, on si kočárek jen 
tak očuchá a miminku neublíží“ můj vztah 
k pejskům nijak nemění. Nicméně pokud 
někdo pejska má, respektuji to a nijak mě to 
nepohoršuje. K úžasu mě přivádí snad jen, 
pokud někdo pejska venčí tak, že ho nechá 
běžet půl kilometru napřed a vůbec nemá 
pod kontrolou, co jeho miláček na této sa-
mostatné misi vyvede. Myslím si, že je to 
opět o vzájemném respektu pejskařů a ne-
pejskařů. Za nepejskaře říkám, že mi samo-
statně pobíhající pejsek jakékoliv velikosti 
a plemene přijde jako mobilní nebezpečí. 
A říkám si, jak by to bylo, kdyby se tu teď 
něco semlelo? 
Co mě však dovede rozlobit, jsou psí výka-
ly, které pravidelně nacházím kolem plotu, 
před brankou (to v lepším případě), na bo-
tičkách naší malé dcery či rozšlápnuté a roz-
matlané v autě (to v horším případě). Snad 
by bylo možné také apelovat na sousedskou 
slušnost majitelů psů, že by si po svých mi-
láčcích uklízeli (stejně jako to mnozí dělají 
ve městě)? 

Text: MIRKA FLEMROVÁ
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{ KULTURA, SPOLKY }

TŘETÍ HOST 
ZDEŇKA TULISE

V pátek 23. května přivítal dramaturg Zde-
něk Tulis na pomyslné forbíně naší obřadní 
síně herce Stanislava Zindulku. Tento vy-
nikající herec hned v úvodu odložil mikro-
fon a poutavě vyprávěl o tom, jak se velmi 
záhy rozhodl pro hereckou dráhu, o svých 
studentských letech a začátcích, o působení 
v Hradci Králové i Brně. Došlo i na veselé 
historky z natáčení. S opravdovou noblesou 
a velkou úctou a láskou k herectví vzpomí-
nal na herecké kolegy, se kterými pracuje,  
 na ty, kteří už tu nejsou. Zaplněná obřadní 
síň se chvílemi smála a chvílemi s pohnutím 
naslouchala. Poděkování patří panu Tulisovi, 
díky němuž se tato setkání stala hezkou tra-
dicí, kterou bychom rádi udrželi i pro příští 
roky.

Text: HANA HRADILOVÁ 

KLAVÍRNÍ KONCERT
V neděli 25. května se v obřadní síni zámku sešli již tradičně na svém jarním koncertě 
mladí pianisté paní učitelky Mikotové. 

Koncert byl doprovázen divácky oblíbeným 
promítáním obrazu, takže diváci mohli v pří-
mém přenosu sledovat šikovné ruce dětí, jak 
se proplétají mezi bílými a černými klapka-
mi. Došlo také na něko-
lik zajímavostí z hudeb-
ního života  – například 
na spor historiků o to, 
že oblíbená Beethove-
nova „Eliška“ možná 
vůbec nepatřila Elišce, 
a nebo kolik pokusů 
potřeboval B. Smetana 
na dokončení svých 
gymnaziálních studií. 
Přestože děti už se roz-
prchly na prázdniny, 
my, kteří se na přípravě 
koncertů podílíme, už 

teď přemýšlíme nad tím, čím ozvláštníme 
prosincové vystoupení. Jste na něj srdečně 
zváni!

Text: HANA HRADILOVÁ 

ZAHRÁDKÁŘI A SKLÁŘI?
Klidně. Stačí, když obětavá a akční maminka (Papáčková) se svou stejně obdařenou 
dcerou (Hanzlíčkovou) sednou a naplánují zcela nezištně další výlet pro jiné. 
Plný autobus natěšených účastníků pak opět 
může od rána spokojeně sedět, listovat v peč-
livě připraveném itineráři, kochat se krásou 
české krajiny, chechtat se legráckám špičko-
vého řidiče (p. Šárky) a pak v Harrachově 
obdivovat zručnost českých sklářů, kteří po 
staletích stále stejnou technologií vyrábějí 
křehkou nádheru přímo před očima návštěv-
níků. Smutné je, že v brusírně proslulého čes-
kého křišťálu, ve které stojí tiše na padesát 

připravených brusek, bzučí pod rukama jedi-
ného člověka jen ta pouhá jediná, díky které 
mohou návštěvníci ještě vůbec poznat, jak ta 
naše světoznámá jiskřivá krása vlastně vzni-
ká. Celý tento podnik vlastně drží nad vodou 
už jen turistický ruch a přidružené aktivity 
(např. dobré pivko z  místního pivovaru). 
Přejme jim, aby proud návštěvníků nezeslábl. 

Po obědě na Hrubou Skálu
Další zastávka po výborném obědě – Hru-
bá skála také člověku vnutí otázku: Bože, co 
tu jednou zbyde po nás? Z proslulého hra-
du minulý režim odvezl, co se odvézt dalo, 
v prostorách vybudoval hotel (za který vděčí 
dnešní movitější svatebčané), a tak ve zbytku 
prostor můžeme obdivovat jen zlomky histo-
rického mobiliáře. Místo je to ale neobyčejně 
krásné (předkové dobře věděli), a jestli má 
jeho proslulost dál nést třeba lanová dráha 
nad hradním příkopem, nezbývá, než se 
s tím smířit, potlačit v sobě své staromilské 
pohnutky a děkovat tomu, že tato památka 
nechátrá, jako mnoho jiných. 
Všem třem na začátku zmíněným za nás za 
všechny moc děkuji za opravdu krásný den!

Text: JANA CHADIMOVÁ; 
foto: Renata Hanzlíčková

PIKOVICKÉ AKTUALITY
Pivní slavnosti

Dne 9. srpna 2014 se od 12 hodin budou opět 
konat již několikáté oblíbené Pivní slavnosti 
v restauraci U Dolejších. Připravujeme pro 
vás různé pochutiny z grilu, v nabídce bude 
více jak deset druhů piv od minipivovarů  
i známějších výrobců. K tanci i poslechu za-
hrají pozvané hudební skupiny. Celá akce se 
bude odehrávat na venkovním prostranství, 
takže všichni doufáme, že nám bude přát 
počasí. V opačném případě je v  záloze sál 
v restauraci.  

Pikovický Oktoberfest
Na podzim chystáme již 8. ročník Pikovic-
kého Oktoberfestu v restauraci U Dolejších.  
O této akci vás budeme informovat vyvěše-
ním plakátů.

Cyklistický klub Pikolo
Členové cyklistického klubu Pikolo se chys-
tají vyrazit opět na vyjížďky po okolí a vy-
užít například nově vybudované zavěšené 

lávky pod mimoúrovňovým přemostěním 
na Zbraslavi, a podívat se tak na břehy Be-
rounky bez toho, aby museli sesedat z kola. 

SK Pikovice
Fotbalový tým SK Pikovice ukončil posled-
ním vítězným zápasem 1. června 2014 letošní 
fotbalovou sezónu. Musíme konstatovat, že 
zatímco v loňské sezóně bylo umístění naše-
ho klubu na 10. místě, letošní výsledky nás 
vynesli na 4. místo v tabulce IV. třídy sku-
piny A. Stejně tak jako ostatní kluby se i náš 
tým potýká s personálním osazením hráčů, 
tudíž je na místě poděkovat všem, kteří se 
podílejí na hře i provozu klubu. Myslíme si, 
že obnova pikovického hřiště (Sázava aréna) 
se vyplatila a přináší radost nejen fotbalis-
tům, ale i dětem, které rády využívají zázemí  
s houpačkami, klouzačkou a pískovištěm. 
Děkujeme také divákům, kteří v hojném po-
čtu navštěvují domácí zápasy.  

Text: KATEŘINA CIENCIALOVÁ
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ZASTUPITELSTVO JEDNALO 2. ČERVNA 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:

 Závěrečný účet hospodaření obce Hradišt-
ko za rok 2013 bez výhrad, celkové kon- 
solidované příjmy činily 34 636 270,84 Kč, 
celkové konsolidované výdaje činily 
33 889 310,62 Kč, to vše v souladu s usta- 
novením § 84 odst. 2 písm. B) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a vý- 
sledek hospodaření obce Hradištko za rok 
2013 bez výhrad.

 Účetní závěrku hospodaření obce Hradišt- 
ko za rok 2013 dle účetních výkazů k roz-
vahovému dni 31. 12. 2013, rozvahy, vý-
kazu zisku a ztrát, přílohy účetní závěrky  
a zpráv z veřejno-právních kontrol.

 Účetní závěrku hospodaření příspěvkové or- 
ganizace Základní škola Hradištko za rok 
2013 dle účetních výkazů k rozvahovému dni 
31. 12. 2013, rozvahy, výkazu zisku a ztrát, 
přílohy účetní závěrky a hospodářský vý-
sledek ve výši 63 942,82 Kč schvaluje do 
rezervního fondu.

 Účetní závěrku hospodaření příspěvkové 
organizace Mateřská škola Hradištko za rok 
2013 dle účetních výkazů k rozvahovému dni 
31. 12. 2013, rozvahy, výkazu zisku a ztrát, 
přílohy účetní závěrky a hospodářský výsle-
dek ve výši 182 668 Kč schvaluje do rezerv-
ního fondu. 

 Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budou- 
cí o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti a smlouvy o právu provést stavbu, 
č. stav-‘by IV-12-6002554, na pozem-
cích parc.č. 91/28, 108/22, 108/56, 125/1, 
804/9, 870/3, 870/4, k.ú. Hradištko pod 
Medníkem. Společností ČEZ Distribuce, 
a.s. byla předložena Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – slu- 
žebnosti – a smlouva o právu provést stav- 
bu podle ustanovení § 1785 a § 1257 a násl. 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
k provedení ustanovení § 25 odst. 4 záko-
na č. 458/2000 Sb., o podmínkách pod- 
nikání a výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon) a podle zákona č. 183/ 
2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu. Věcné břemeno se zřizuje úplatně 
– předpokládaný rozsah činí 125 m dél-
kových, což činí částku ve výši 7 500 Kč 
bez DPH. Jedná se o uzavření smlouvy pro 
stavbu ČEZ v rámci připojení objektů na 
pozemcích 94/5 až 94/16 lokalita Rajchar-
dov, ulice Naděje.

 Záměr uzavření smlouvy o uzavření smlou- 
vy budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvy o právu provést 
stavbu, č. stavby IV-12-6002554 na po-
zemku parc.č. 108/6, k.ú. Hradištko pod 
Medníkem, jehož je obec z ½ vlastníkem. 
Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla před-
ložena Smlouva o uzavření budoucí smlou-
vy o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti – a smlouva o právu provést stavbu 
podle ustanovení § 1785 a § 1257 a násl. 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) a podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně – předpokládaný rozsah činí 93 
m délkových, což činí částku ve výši 5 580 
Kč bez DPH. Jedná se o uzavření smlouvy 
budoucí pro stavbu ČEZ v rámci připojení 
objektů lokalita Rajchardov, ulice Naděje.

 Zveřejnění záměru uzavření Smlouvy o pře- 
vodu vodního díla (vodovodního řadu) do 
majetku obce na parc.č. 405/39, 405/40, 
405/47, 405/56, lokalita Na Hradcích, k.ú. 
Hradištko pod Medníkem.

 Záměr a zřízení věcného břemene na po- 
zemcích parc.č. 405/39, 405/40,405/47, 
405/56, k.ú. Hradištko pod Medníkem, část 
obce Hradištko, lokalita Na Hradcích. Jed-
ná se o vodovodní řad, uložený v pozem-
cích 405/39, 405/40, 405/47, 407/56 (obec 
není vlastníkem).

 Záměr uzavření Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene na pozemcích parc.č. 502/156, 
502/167, 502/168, k.ú. Hradištko pod Med-
níkem. Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla 
předložena Smlouva o zřízení věcného bře-
mene-služebnosti-zřízení, umístění a pro 
vozování zařízení distribuční soustavy. Věc-
né břemeno se zřizuje úplatně – jednorázo-
vá náhrada za zřízení věcného břemene se 
sjednává ve výši 6 942 Kč bez DPH. Jedná 
se o zřízení věcného břemene v ulici Slunná  
a ulici V Zahrádkách na základě realizova-
né stavby IV-12-60013381 Hradištko-Na-
de Vsí úpr. TS a kNN pro RD (zasíťování 
obecních pozemků k prodeji).   

 Záměr uzavření Smlouvy o zřízení věc- 
ného břemene-služebnosti-č.stavby IV-12 
-6015826 na pozemku parc. č. PK 517, 
k.ú. Hradištko pod Medníkem. Společnos- 
tí ČEZ Distribuce, a.s. byla předložena 
Smlouva o zřízení věcného břemene-slu-
žebnosti-zřízení, umístění a provozování 
zřízení distribuční soustavy. Věcné břeme-
no se zřizuje úplatně – jednorázová náhra-
da za zřízení věcného břemene se sjednává 
ve výši 1 000 Kč bez DPH. Jedná se o zří-
zení věcného břemene ulice Nade Vsí na 
základě realizované stavby IV-12-6015826 
Hradištko-kNN pro parc. č. 515/124.

 Záměr uzavření Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene-služebnosti-č.stavby IV-12-
6009380 na pozemcích parc. č. PK 515/21, 
PK 518/2, k.ú. Hradištko pod Medníkem. 
Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla před- 
ložena Smlouva o zřízení věcného břeme-
ne-služebnosti-zřízení, umístění a pro- 
vozování distribuční soustavy. Věcné bře-
meno se zřizuje úplatně – jednorázová 
náhrada za zřízení věcného břemene se 
sjednává ve výši 3 774 Kč bez DPH. Jedná 
se o zřízení věcného břemene ulice Na Vr-
cholu na základě realizované stavby IV-12-
6009380 – chaty kNN pro č. e. 520.

 Záměr uzavření Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene-služebnosti-č.stavby IV-
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Zastupitelstvo jednalo mimořádně 5. 5. 2014
 Dokončení ze strany 1 

projektu „Hradištko-Pikovice, tlaková ka-
nalizace a ČOV“.

 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavře-
ní nájemní smlouvy mezi obcí Hradištko  
a majitelem objektu č.p. 524, část obce Hra-
dištko, administrativní objekt, postaveném 
na pozemku parc.č.st. 2581 a pozemku parc. 
č. 80/30 ostatní plocha v katastrálním úze-
mí Hradištko pod Medníkem.

 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavře- 
ní smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření 
kupní smlouvy mezi obcí Hradištko a majite- 
lem objektu č. p. 524, postaveném na po- 
zemku parc. č. st. 2581 a pozemku parc. č. 

80/30 ostatní plocha v katastrálním území 
Hradištko pod Medníkem.

 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlo- 
uvy o nájmu mezi Českomoravskou společ- 
ností chovatelů a. s., a obcí Hradištko na 
objekt č.p. 500, jehož výhradním vlastní- 
kem je ČMSCH a.s. Předmětem a účelem 
nájmu je užívání nebytových prostor o vý- 
měře 319 m2, které sestávají z 10 kance- 
láří, chodby, komory, kuchyňky a dvou WC, 
nacházející se v 1. NP. Cena za nájem byla 
stanovena dohodou obou smluvních stran 
ve výši 21 054 Kč. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žá- 
dosti o dotaci na dovybavení sběrného 

dvora z Prioritní osy 4 OPŽP – Zkvalit- 
nění nakládání s odpady a odstraňování  
starých ekologických zátěží, Oblast pod- 
pory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpa- 
dy ve výši 1  609  300 Kč včetmě DPH.  
Podíl obce bude činit 10 % z uznatelných 
nákladů.

 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádos-
ti z Operačního programu Životního pro-
středí, v rámci projektu „Snížení prašnosti  
v obci Hradištko“ na pořízení samosběrné-
ho (čístícího, zametacího, kropícího) vozu  
k údržbě komunikací v obci do výše 3 000 000 
Kč. Základní výše spoluúčasti obce činí 10 %  
z uznatelných nákladů.



{ 19 }

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

12-6013791 na pozemcích parc.č. 832/1, 
849/2, 881/1, 881/4, k.ú. Hradištko pod 
Medníkem. Společností ČEZ Distribuce, 
a.s. byla předložena Smlouva o zřízení věc-
ného břemene-služebnosti-zřízení, umístě-
ní a provozování zařízení distribuční sou-
stavy. Věcné břemeno se zřizuje úplatně 
– jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene se sjednává ve výši 15 800 Kč bez 
DPH. Jedná se o zřízení věcného břeme-
ne ulice Pikovická na základě realizované 
stavby IV-12-60013791 Hradištko-Zelená 
úpr TS PZ 5054 a kNN pro ZŠ.

 Uzavření Smlouvy o pronájmu části po-
zemku o výměře 100 m2 z pozemku parc.č. 
802, ostatní plocha, celková výměra 10 461 
m2, k.ú. Hradištko pod Medníkem. Žádost 
o pronájem části pozemku  byla projednána 
zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2013 a byl 
odsouhlasen záměr pronájmu. Jedná se o rokli 
mezi Pivovarským rybníkem a osadou Šle-
mín, doba pronájmu do konce roku 2015.

 Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Hra-
dištko a majitelem objektu  č.p. 524, část 
obce Hradištko, rodinný dům s nebytovým 
prostorem,  postaveném na pozemku par-
c.č.st. 2581 a pozemku parc.č. 80/30 ostatní 
plocha, k.ú. Hradištko pod Medníkem.

 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 
o uzavření kupní smlouvy mezi obcí 
Hradištko  a majitelem objektu č.p. 524, po- 
staveném na pozemku parc. č. st. 2581 
a pozemku parc.č. 80/30 ostatní plocha, 
k.ú. Hradištko pod Medníkem.

 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
v rámci Středočeského Fondu živ. prostředí 
a zemědělství ve výši 8 538 000 Kč a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace na akci „Vodovod Pikovice, 2. etapa“.

 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje v rámci Středočeského Fondu cestov-
ního ruchu ve výši 94 259 Kč a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy o poskyt-
nutí dotace na akci „Vybavení turistického 
informačního centra v Pikovicích“.

 Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 
předmětu díla na akci „Vybavení turistické-
ho centra Pikovicích“.

 Zrušení Vnitřní směrnice obce Hradištko 
pro zadávání vnitřních zakázek malého 
rozsahu ze dne 22. 6. 2009.

 Vnitřní směrnici obce Hradištko pro za-
dávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
tato směrnice upravuje způsob a postup při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách.

 Zrušení původního výběrového řízení na 
zhotovitele projektové dokumentace „Hra-
dištko – tlaková kanalizace a ČOV vč. po-
družných výtlaků a ČS“ ze dne 16. 4. 2012.

 Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace „Hradištko – ka-
nalizace a ČOV“. Zajištěním výběrového 
řízení pověřuje společnost iBoom, s.r.o., 
zastoupenou Ing. Jaroslavem Benadou. 
Zároveň souhlasí se zrušením výběrového 
řízení ze dne 16. 4. 2014 na tentýž projekt.

 Vyhlášení výběrového řízení na zhotovite- 
le geometrického zaměření lokality Hradišt- 
ko, Rajchardov, Brunšov jako podklad k pří-
pravě projektové dokumentace „Hradištko 
– kanalizace a ČOV“. Zajištěním výběrové- 
ho řízení pověřuje společnost iBoom, s.r.o.

 V souladu s platným cenovým výměrem 
MF ČR a vyhláškou č. 428/2001 Sb., v plat-
ném znění Kalkulaci vodného – vodovod 
Hradištko – pro rok 2014.

 Zprávu o vyhodnocení požadavků uplatně-
ných k návrhu zadání změny č. 5 územního 
plánu sídelního útvaru Hradištko a schva-
luje zadání změny č. 5 územního plánu sí-
delního útvaru Hradištko.

 Výzvu na podání cenové nabídky na zpra-
cování změny č. 5 ÚpnSÚ v souladu se za-
slaným dokumentem.

 Výzvu na podání cenové nabídky na zajiš-
tění vyhotovení územního plánu sídelního 
útvaru zahrnujícího právní stav po vydání 
jeho změny.

 Pořízení územní studie na pozemky parc.č. 
80/27 a parc.č. 80/28, k.ú. Hradištko pod 
Medníkem z vlastního nebo jiného pod-
nětu, podmiňuje zpracování územní studie  
z jiného podnětu úplnou náhradou ze 
strany navrhovatele podle ustanovení § 30 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a schvaluje 
paní Pavlu Bechyňovou jako osobu opráv-
něnou pro výkon územně plánovací čin-
nosti podle § 6 odst. 6 stavebního zákona, 
která tímto zajistí obecnímu úřadu splnění 
kvalifikačních požadavků – pořízení územ-
ní studie ve smyslu ustanovení § 6 odst.  
2 stavebního zákona.

 Uzavření smlouvy o dílo č. 99/14 s firmou 
ISES, s.r.o. na zajištění kompletní přípravy 
a následné administrace projektu „Snížení 
prašnosti v obci Hradištko“ v rámci pod-
pory OPŽP. Částka této smlouvy je uzna-
telným nákladem v dotačním titulu OPŽP.

 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce 
Hradištko pro volební období 2014 – 2018 
na 11 členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 Uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku, 

který je součástí stavby Pikovické lávky, 
k.ú. Hradištko pod Medníkem,. Jedná se 
o pozemky parc.č. 604/19, parc.č.st. 2883 
včetně stavby bez č.p./č.evid. Dle GP č. 
2584-32/2013 pro rozdělení pozemku par-
c.č. 604/15, který je zapsán na LV č. 3232 
v katastru nemovitostí pro Středočeský kraj 
ve správě KSÚS Středočeského kraje. Tyto 
pozemky jsou součástí stavby Pikovické 
lávky přes řeku Sázavu, kterou spravuje 
obec Hradištko.

 Způsob řešení pohledávek za neuhrazené 
vodné.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Informaci starosty obce pana Antonína Mer- 

ty o kontrole Zápisu a Usnesení č. 1/2014 
veřejného zasedání zastupitelstva obce ze 
dne 3. února 2014.

RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ CHRÁNÍME PŘÍRODU
Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí. 
V loňském roce 2013 občané odevzdali v rámci naší obce k recyklaci 361 televizorů, 148 
monitorů a 1 450 kg drobného elektra.

Občané naší obce již několik let zodpovědně 
třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vy-
číslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, pri-
márních surovin či vody jsme 
díky recyklaci ušetřili životní-
mu prostředí. Víme také, o ko-
lik jsme snížili produkci skle-
níkových plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr 
a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše 
obec získala certifikát vypovídající nejen  
o přínosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o významu sběru drob-
ných spotřebičů.

Třídění chrání životní prostředí
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen- 

ších, má nezanedbatelný pozi- 
tivní dopad na životní prostře- 
dí. Zpětný odběr a recyklace 
např. stovky mobilních telefonů 

uspoří tolik energie, kolik spotřebuje úspor- 
ná lednice za více než 4,3 roku provozu. 
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke 
snížení spotřeby ropy, na kterou osobní 
automobil ujede téměř 100 km, nebo dojde 
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množ- 
ství je například spotřebováno při 30 cyk-
lech myčky nádobí.

Kolik jsme uspořili energie
Z  certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vytřídili 361 televizí, 148 mo- 
nitorů a 1 450 kg drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 112,30 MWh elektřiny, 3 922,22 litrů 
ropy, 532,97 m3 vody a 5,73 tun primárních su- 
rovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 27,12 tun CO2 ekv., a produkci nebez- 
pečných odpadů o 103,34 tun. Když si uvědomí- 
me, že například osobní automobil vypro- 
dukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových ply-
nů a jedna čtyřčlenná rodina ročně spotřebuje 
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozant-
ní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí  
a přispívají tak k ochraně životního prostředí, 
zaslouží obrovský dík a obdiv.  
Text: MILAN VÁLA, pracovník OÚ Hradištko
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Z  D O P I S Ů  N A Š I C H  Č T E N Á Ř Ů
O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA II
Před časem přišlo zastupitelstvo (resp. někteří 
jeho členové) se smělou myšlenkou na vybu-
dování místa posledního odpočinku přímo 
zde v Hradištku. V některém z minulých čísel 
jsem se snažila prostřednictvím svého příspěv-
ku rozhoupat veřejnou diskuzi na toto téma. 
Zatím se mi to nepodařilo, asi jsem nezvolila 
nejlepší prostředek. Proto se k tématu po čase 
znovu vracím. Napadlo vás někdy, do jak pre-
kérní situace se může dostat po-
zůstalá rodina, pokud bude chtít 
u nás o úmrtí svého příbuzného 
informovat ostatní spoluobčany? 
Pokud máte to štěstí, že nebož-
tík byl činný například v tělový-
chově nebo u hasičů, máte vy-
hráno: parte můžete vyvěsit na  
(v rámci našich poměrů) docela 
slušné nástěnky. Pokud je tomu 
naopak, nezbyde vám nic jiného, 
než situaci vyřešit, jak je uvede-
no na obrázku. Také si myslíte, 
že by bylo dobré začít hledat úctu  
k našim zemřelým jinde než 
rovnou na novém hradištském 
hřbitově? 

MIRKA FLEMROVÁ

Vážená redakce,
 „Hradištko... zcela pozbývá koncepci veřej-
ných prostranství“ – píše v jarním vydání 
Zpravodaje roku 2014 pan Jakub Loučka.  
A klade řadu otázek, protože v obci „Pokud 
neexistuje vůle stanovit pravidla, která vychá-

zejí ze skutečných potřeb obyvatel... Výsledkem 
bude obec zdevastovaná...“ A ta pravidla zřej-
mě pan Loučka by rád vytvořil. 
Chci pouvažovat nad otázkou „Jaká je skuteč-
ná funkce rybníčku... Slouží veřejnému zájmu, 
nebo jen ředí odpadní vody?“ Nuže, funkce 
ředení odpadních vod je jedna, ne zcela zane-
dbatelná, ale ani hlavní. Jiná funkce může být 
požární nádrž. Další funkcí je tvorba krajiny. 
Většina obcí v okolí nějaký rybníček má a pa-
tří ke koloritu místa. Divoké kachny si také 

hradištský rybník oblíbily. Slovan Hradištko, 
kromě fotbalu, provádí velmi záslužnou čin-
nost – trénuje děti různého věku. Hrací plo-
cha, udržovaná nesmírně pečlivě, by nemohla 
existovat bez rybníčku. Pan Loučka by chtěl 
mít na částečně zasypaném rybníčku, dětské 
hřiště. Ale to tam je. Stačí pozorovat děcka, 

jak usilovně se snaží rybařit v létě a v zimě 
radostně hrát hokej či tlumit první pády při 
pokusech ovládat želízka na nohou. Tyto 
činnosti nejsou ve veřejném zájmu? Navíc si 
ve svých otázkách trochu odporuje. Vadí mu 
„průjezdnost ulic kolem školy“, ale vybudovat 
hřiště v těsné blízkosti křižovatky hlavní silnice 
doporučuje.
Je zajímavé, že toto je na Hradištku již druhý 
pokus likvidovat rybníček. První předpoklá-
dal vybudování kruhové křižovatky. Naštěstí 

neuspěl.
Dalo by se diskutovat i o dalších 
návrzích, resp. otázkách, které 
neodráží potřeby obyvatel Hra-
dištka. Tomu se vyhnu. Raději 
uvedu nebo poukáži, na další 
text z tohoto vydání Zpravodaje. 
Je to odpověď paní Kondrysové 
na poslední otázku rozhovoru  
s Luckou Haškovou: „Jak dlou- 
ho žijete na Hradištku a co zde 
máte nejraději?“ „Bydlím tu 
od roku 2002... líbí se mi i to, 
jaké se tu konají akce nebo vý-
stavy, jakou máte knihovnu, 
a co všechno se nabízí pro 
vzdělání dětí. Obec je vedena 
obdivuhodně a je vidět, že tu 

lidé žijí rádi.“ Dodávám k tomuto optimistic-
kému názoru staré paní, že lidé tu žijí rádi 
i bez pesimistických názorů a koncepcí veřej-
ných prostranství o několik generací mladšího 
spoluobčana.

VLADIMÍR GLASNÁK 

Tereza Bečkovská
Emilie Kosová

Emma Slezáková
Tomáš Dvořák

Matyáš Alexandr Soldát
Adam Šindler

Matouš Švejda
Jan Jarůšek

Nedorazili Terezka, Mia a Vilém.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 26. DUBNA 2014
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Inzeráty zasílejte na adresu 

redakce@hradistko.cz 
ve formátu txt, rtf, doc, tif, psd, ai, 
cdr, jpg (v případě jpg bez předcho- 
zích zásahů do obrázku), v případě 
hotových inzerátů ve formátu pdf  
(tisková kvalita, nejlépe PDF/x-1a), 
a to vždy do konce měsíce předchá- 
zejícího vydání Zpravodaje (tj. do  
konce února, května, srpna a listo- 
padu).
Plošná inzerce (ceny bez DPH):

a) celá stránka A4 2 000 Kč
b) 1/2 stránky A4 1 500 Kč
c) 1/4 stránky A4 1 000 Kč
d) 1/8 stránky A4 500 Kč
e) jednosloupcový inzerát 200 Kč
f) řádková inzerce 
jeden řádek – tučné písmo 25 Kč
další řádek – obyčejné písmo 20 Kč
(jeden řádek = 40 znaků)

Rozměry inzerátů:
a) celá stránka A4 190 x 277 mm
b) 1/2 stránky A4 190 x 136 mm
c) 1/4 stránky A4 92,5 x 136 mm
d) 1/8 stránky A4 92,5 x 65,5 mm
e) jednosloupcový inzerát š. 57 mm

Otevřeli jsme od března
i v létě pokračujeme!!!

Tiskárenská,  U tenisového kurtu, Hradištko.
             

facebook: zahradnictví dobeška

»» dárkové kytice, svatební servis
»» velký výběr semen zeleniny i květin
»» bylinky 
»» hnojiva, chemie
»» sezonní dekorace (jarní, velikonoční, podzimní,   

   dušičková vazba, smuteční, adventní, vánoční)
»» substráty, netkaná textilie
»» stínící sítě na ploty
»» květináče, zahradnické potřeby
»» trvalky, okrasné rostliny, skalničky, růže

Sortiment stále doplňujeme!!!

Těší se na vás Dana Dobešová
Objednávky na kytice: 

Tel.: 604 777 054

IZOLAČNÍ SYSTÉMY 
PLOCHÝCH A ŠIKMÝCH 

STŘECH

MODIFIKOVANÉ PÁSY 
S POSYPEM

PVC FOLIE,SYSTÉMOVÉ 

OPRACOVÁNÍ DETAILŮ

HYDROIZOLACE ZÁKLADŮ
JÍMKY, BAZÉNY

JOSEF BRANÝ
HRADIŠTKO, CHOVATELŮ 159

Tel.: 602 463 594



ZÁBAVA 
V OBCI

21. června 
2014


