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Jak je patrné z fotograﬁe, cest a cílů může být mnoho…… a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité…..
Pozorní čtenáři určitě poznali, že na snímku je „trochu upravený“ jeden z rozcestníků. V obci jsou celkem čtyři, a byly pořízeny
z prostředků mikroregionu Střední Povltaví. V letošním roce k nim přibude ještě orientační mapa obce s kulturně naučným textem
o zajímavých místech v obci.

zima 2007

Slovo místostarosty

O cestách a kompromisech

Vážení spoluobčané,

Vážení čtenáři!

jsem velmi rád, že se podařilo ve velmi krátké době
od začátku nového volebního období obnovit vydání
hradištského Zpravodaje, jehož prostřednictvím bychom
Vás chtěli informovat o dění
v obci, o připravovaných
akcích a projektech a také
vysvětlovat důležitá rozhodnutí, která zastupitelstvo
schválí.
Již v tomto čísle se Vám
takto pokusíme vysvětlit, proč jsme přistoupili ke zdražení
vody. Určitě se v dalších číslech zmíníme o tom, jak chceme
zajistit škole a školce co nejlepší prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, proč chceme investovat finanční prostředky do
zkvalitnění a propagace činnosti knihovny, proč máme zájem
a v rámci možností se snažíme podporovat zájmové spolky
a sdružení v obci, apod.
Kromě těchto záležitostí, které jsme při rozumném rozložení
prostředků schopni zvládat z rozpočtu obce a zřejmě vždy najdou podporu většiny zastupitelů, je potřeba stanovit priority
akcí, na které náš rozpočet nestačí a bude nezbytné vyvinout
velké úsilí na získání prostředků z jiných zdrojů. Každý má
o těchto prioritách určitě své představy. Lidé v Pikovicích touží
po vodě, kdo nemá čističku odpadních vod, chce kanalizaci, na
některých místech obce chybí osvětlení, většina z nás by věděla
o lepším využití některých prostranství v obci, sportovcům
by se určitě líbilo rozšíření sportovního areálu, hasiči chtějí
dokončit stavbu zbrojnice, bezpečnosti cesty do Štěchovic by
určitě prospěl chodník, případně cyklostezka, silnice a cesty na
některých místech nejsou v ideálním stavu a v neposlední řadě
po snad již brzkém stržení trosek vyhořelého Ovčína vyvstane
otázka využití vzniklého prostoru.
Účast na finanční konferenci Svazu měst a obcí nám jasně
ukázala jak obrovská a kvalitní konkurence usiluje o získání
prostředků z Evropských fondů připravených pro období 2007
– 2013 a je nutné být na tento boj připraven. Předchozí zastupitelstva připravila již určité projekty: například pro zkvalitnění
a rozšíření vodovodní sítě, byla zpracována dokumentace pro
výstavbu kanalizační sítě v Pikovicích, rozpracován je i projekt
odkanalizování Hradištka a Brunšova a jsou zde i některé menší
projekty. Velmi důležité pro možnost získání dotací bude prosazení záměru Svazu měst a obcí výrazně snížit finanční spoluúčast obcí a celkově vylepšit podmínky pro obec, která dotaci
obdrží, aby se z dotace nestala noční můra, jak tomu v mnoha
případech v minulosti bylo .
Mrzí mě nezájem většiny z Vás o veřejná jednání zastupitelstva obce, který vůbec nekoresponduje s velkou volební účastí.
Podle mého názoru jsou ale tato jednání veřejná právě proto
abychom si poslechli Vaše podněty a vyjádřili se k nim, takže
čas na sdělení svých postřehů dostane každý. Vaše podněty
a připomínky jsou pro nás důležité a užitečné. Proto se chceme aktivně účastnit i jiných méně formálních setkání občanů
například na akcích pořádaných zájmovými sdruženími nebo
Sborem pro občanské záležitosti. Také bychom chtěli sami příležitostně taková neformální setkání iniciovat a organizovat.
Koncem roku 2006 jsem se zúčastnil setkání se seniory,
kteří v loňském roce oslavili významná životní jubilea a kromě
toho, že mi bylo opravdu ctí jim poblahopřát, jsem také získal
informace, které mi pro práci v zastupitelstvu mohou velmi
pomoci.
Ještě jednou Vám přeji vše nejlepší a mnoho úspěchů v roce
2007.

Ing. Ladislav Vondrášek, místostarosta

Dostáváte do rukou
první číslo obnoveného
hradištského Zpravodaje.
Stojíme na začátku,
a to v mnoha ohledech:
stojíme nejen na začátku
nového roku, ale i na začátku nového volebního
období. Každý začátek
s sebou nese očekávání,
ideály, předsevzetí, že
budeme lepší než ti, kteří
tu byli před námi. Každý
začátek sebou nese ale také obavy, předsudky a nejistoty jestli
máme jít cestou vyšlapanou, nebo si hledat cesty nové. Mluvím-li za sebe, chtěla bych určitě navázat na dobré věci z minulých let, a pracovat na zlepšení toho, co se mi v obci nelíbí, a
kde vidím nedostatky. Je to cesta, která vyžaduje kompromisy.
Nezbývá, než si připustit, že vývoj společnosti postupuje
velmi rychle, a není jednoduché držet krok s dobou. Co stačilo
před 10ti nebo i 5ti lety dnes už nestačí, a tak i bohatá zkušenost v práci pro obec nemusí být nutně tím nejlepším předpokladem. A přitom není v dnešní společnosti nikdo, kdo by
nechtěl uspět, kdo by nechtěl být nejlepší….
Chceme-li dnes navázat na to dobré co se v minulosti v obci
udělalo, je jasné, že jedním z prvních kroků musí být obnova
někdejšího Zpravodaje. Měl by vám především přinášet nestranné informace o činnosti zastupitelstva obce a Obecního
úřadu. Ale také by měl být prostorem pro komunikaci s vámi,
občany naší obce, s našimi voliči. Protože jedině otevřené rozhodování a informovanost povedou k tomu, že se správa věcí
veřejných i v naší obci stane otevřenou, lépe kontrolovatelnou,
bohatší o nové nápady, podněty a způsoby řešení, a zejména
bude zabezpečena zpětná vazba. Otevřené rozhodování je jedna z mých priorit, kterou bych chtěla po dobu svého působení
v zastupitelstvu obce Hradištko rozvíjet a podněcovat. Také
proto jsem iniciovala obnovu Zpravodaje, a také proto píši tyto
řádky…
A co se dočtete příště?
…….postupně vás seznámíme s jednotlivými členy zastupitelstva obce Hradištko
…….zahájíme veřejnou diskuzi o možnostech využití prostranství po vyhořelém Ovčínu
……obnovíme společenskou kroniku, a vytvoříme opět prostor pro vaši inzerci
……připravujeme článek o třídění odpadů v obci
……a zavedeme vás také do historie Hradištka. Doktorka
Eva Stupková, autorka velmi zajímavých „Střípků z dávné
minulosti“, které byly uveřejněné v letech 1999 – 2002 ve Zpravodaji, připravuje opět tematické články. Budou vycházet
postupně v rubrice nazvané „Návraty do historie Hradištka“.
A o čem budou? Například o záhadném Medníku, o bludném
balvanu, o hradištské škole, o hasičských sborech, o barokním
areálu……

Nová úřední deska
U budovy zámku byla nainstalována nová úřední deska.
Obec tak vyhověla správnímu řádu a zákonu o obcích, a úřední deska je přístupná nepřetržitě. Na úřední desce se povinně
vyvěšují důležité dokumenty z jednání zastupitelstva obce a
ZO, jako jsou oznámení o konání veřejného jednání ZO a jeho
program, usnesení a zápis z jednání ZO, dále obecní vyhlášky
po zákonem nařízenou lhůtu, záměry obce na prodej nemovitého majetku a některé další dokumenty. Ostatní informace
Obecního úřadu budou pravidelně vyvěšovány na informačních
vývěskách, které jsou na Hradištku: u budovy zámku a u samoobsluhy, v Pikovicích naproti restauraci, na Rajchardově naproti

restauraci U Petra a na Brunšově naproti koloniálu u paní Havlíčkové. Některé aktuální informace (pozvánky na různé akce,
apod.) budou i nadále zveřejňovány i na dalších vývěskách (na
Ovčičkách, v Pikovicích u řeky, na Brunšově u hlavní silnice na
Štěchovice apod.). Tyto plochy stejně jako ostatní vývěskové
plochy jsou určené pro zveřejňování oznámení spolků a jiných
organizací, pro soukromou i firemní inzerci.
Vývěsky a informační desky jsou bohužel častým terčem vandalů, přesto doufejme, že úřední deska a nové vývěsky umístěné
ve všech částech obce, pořízené s nemalými finančními náklady
z rozpočtu obce budou sloužit ke svému účelu co nejdéle. MP

Vývěsky u samoobsluhy
Nová vývěska Pikovice

Vývěsky v Pikovicích

Úřední deska u OÚ

Vývěsky u brány, Hradištko

Vývěska Brunšov

Nová vývěska u p. Havlíčkové
Brunšov

Těšíme se!
Závěrem mi dovolte popřát Vám ještě jednou v novém roce
2007 zdraví, klid a spokojenost, a všem členům zastupitelstva
hodně odvahy a odpovědnosti nejen pro tento rok, ale pro celé
funkční období.

Mgr. Miroslava Plívová,
předsedkyně komise pro kulturu, informace,
regionální a evropskou spolupráci

Vývěska u mostu na Brunšově

Vývěsky Rajchardov
Vývěska na Ovčičkách

Zastupitelstvo obce
volební období 2006 – 2010
Antonín Merta, 68 let

Ing. Ladislav Vondrášek, 39 let

starosta

místostarosta

V zastupitelstvu nepřetržitě od roku 1990
Místostarosta 1990 – 1994, starosta v letech 1994 – 1998
a 2002 – 2006
Soukromý podnikatel

V zastupitelstvu od roku 2006
Odborný pracovník ČMSCH, a.s.

Ing. Petr Vlk, 44 let

Vladimír Drahoš, 54 let
předseda kontrolního výboru

předseda finančního výboru

V zastupitelstvu nepřetržitě od roku 1990
Stavební technik

V zastupitelstvu od roku 2002
Ředitel akciové společnosti

Mgr. Miroslava Plívová, 31 let

PaeDr. Jarmila Jarůšková, 50 let

V zastupitelstvu od roku 2006
Speciální pedagog

V zastupitelstvu od roku 2002
Ředitelka MŠ v Davli

Mgr. Marie Zothová, 57 let

Pavel Řepa, 56 let

V zastupitelstvu od roku 1998
Starostka v letech 1998 – 2002
Odborná pracovnice

V zastupitelstvu od roku 2006
Soukromý podnikatel

Pavel Pešek, 40 let
V zastupitelstvu od roku 2006
Technik

Miloš Neužil, 42 let
V zastupitelstvu od roku 2002
Soukromý podnikatel

Tomáš Pipota, 28 let
V zastupitelstvu od roku 2006
Ekonom a účetní

Výbory a komise
volební období 2006 – 2007

Obecní úřad
ADRESA: Hradištko 1, 252 09
ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST:
Po + St 8,00 – 11,30
12,30 – 17,00
TELEFON: 257 740 580, 257 740 441-2
FAX: 257 740 586

Kontrolní výbor
Předseda: Vladimír Drahoš
Členové: Václav Hašek, Marcel Kulendík
Tyto výbory jsou zřízeny povinně ze zákona o obcích.
Komise pro rozvoj obce – předseda Ing. Ladislav Vondrášek

e-mail: starosta@hradistko.cz

Pracovníci

Finanční výbor
Předseda: Ing. Petr Vlk
Členové: Eva Novotná, Tomáš Pipota

OÚ:

ÚČETNÍ: Ing. Irena Zemanová, uctarna@hradistko.cz
REFERENTKA: Daniela Švédová, evidence@hradistko.cz
– správní agenda, (vystavování OP, cestovních
pasů, ověřování listin a podpisů, evidence obyvatel,
výpisy z rejstříku trestů) + platby
MATRIKÁŘKA: Iva Varcabová, matrika@hradistko.cz
REFERENTKA: Radka Svobodová, stavebni@hradistko.cz
– stavebí agenda
REFERENT: Milan Vála, udrzba@hradistko.cz
– provoz, údržba, majetek obce
REFERENTKA: Iveta Myšková, stavebni@hradistko.cz
– vodní infrastruktura

Školská komise – předsedkyně PaedDr. Jarmila Jarůšková
Komise pro správu inženýrských sítí – předseda Miloš Neužil

Komise pro podnikatelskou a obchodní činnost – předseda
Pavel Řepa
Komise pro kulturu, informace, regionální a evropskou
spolupráci – předsedkyně Mgr. Miroslava Plívová
Komise sociálně zdravotní – předsedkyně Ivana Nožičková
Komise byly jmenovány starostou obce jako poradní a iniciativní orgány.
Výbory a komise lze v současné době kontaktovat prostřednictvím Obecního úřadu Hradištko. Po rekonstrukci
webových stránek obce, která proběhne na jaře tohoto roku
bude možné obracet se na jednotlivé členy zastupitelstva i na
komise také prostřednictvím e- mailu.
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Z jednání zastupitelstva obce Hradištko
konaného dne 27. 12. 2006
1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
a) rozpočtovou změnu č. 04/2006 – k nahlédnutí na OÚ
hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 1
b) rozpočet obce na rok 2007, příjmy ve výši 15 250 000,- Kč, výdaje
ve výši 15 250 000,- Kč, (více na str. 6)
hlasování: pro 10 proti 1 zdržel se 0
c) zvýšení ceny vodného v obci Hradištko na cenu 35,-Kč za m3
s platností od 1. 1. 2007
hlasování: pro 10 proti 1 zdržel se 0
d) návrh Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko
(viz dále)
hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 2
e) minimální cenu za zřízení věcného břemene na pozemcích
v majetku obce za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby
a oprav pozemního vedení minulé, současné i budoucí veřejné
elektroinstalační sítě platnou od dnešního dne ve výši 60,- Kč za
běžný metr
hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 1
f) zřízení věcného břemene na pozemku č. 881/3 ve vlastnictví
pana Tůmy
hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 2
g) prodej speciálního hasičského vozidla Tatra 148 z majetku obce
za cenu 140 000,- Kč
hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
h) prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na
obec podle zákona č. 172/1991.
hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
i) stanovení počtu členů kontrolního výboru a finančního výboru
zastupitelstva obce Hradištko na tři členy
hlasování: pro 9 proti 2 zdržel se 0
k) dodatek obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních a ostatních odpadů týkající se výše poplatku, který je stanoven na základě skutečných
nákladů za rok 2006. Vzhledem k výši skutečných nákladů a
znění příslušného zákona nevznikl prostor pro změnu výše
tohoto poplatku, která se pro rok 2007 nemění.
hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 3
2. Zastupitelstvo obce volí :
a) Členy finančního výboru – pan Tomáš Pipota, paní Eva Novotná
b) Členy kontrolního výboru – pan Václav Hašek, pan Marcel Kulendík
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
a) informaci o kontrole zápisu a přĳatého usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 11. 2006
b) informaci starosty obce o činnosti zastupitelstva od ustavujícího
zasedání a jmenování komisí pro nové funkční období
c) informaci starosty obce o setkání nově zvolených starostů a
místostarostů regionu Jílovsko a okolí
d) informaci členů zastupitelstva Ing. Vondráška a Mgr. Plívové o
účasti na finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR (viz článek
na str. )
e) informace členky zastupitelstva obce Mgr. Plívové
– zlepšení kvality služeb poskytovaných obecní knihovnou
v Hradištku
– návrh na aktualizaci systému a vzhledu webové prezentace
obce
f) informaci p. Vály o dopisu firmy ROPID týkající se ceny
dopravní obslužnosti a možné změny nových jízdních řádů
– p. Vála a členka zastupitelstva Mgr. Plívová byli pověřeni
zajištěním dostatečné informovanosti občanů o možnosti vznesení připomínek k tvorbě nových jízdních řádů s termínem do
13. ledna 2007

4

4. Zastupitelstvo obce ukládá :
a) starostovi obce zabezpečit součinnost komise pro rozvoj obce
a stavební komise pro možnost zahájení přípravných prací výstavby chodníku spojující místní části Hradištko a Brunšov.
Schválení změny územního plánu sídelního útvaru Hradištko
Zastupitelstvo obce Hradištko :
A) Bere na vědomí
1. zprávu o projednávání Změny č. 3 územního plánu sídelního
útvaru Hradištko
2. informaci pořizovatele o vyhodnocení stanovisek dotčených
orgánů státní správy /DOSS/, připomínek správců sítí a organizací hájících na území obce veřejný zájem
3. stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajského
úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení ze dne 5.12.2006 pod Č.j.: 167282/2006/KUSK
4. konstatování pořizovatele, že k návrhu územního plánu nebyla
vznesena připomínka ani námitka ze strany veřejnosti
B) Souhlasí
se závěry pořizovatele uvedenými ve vyhodnocení části D/2
projednávaného návrhu změny č. 3
C) Schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích
( obecní zřízení) a podle § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
1. Změnu č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko, zpracovanou projektantkou Ing. arch. Bohuslavou Kolářovou, Na
Říháku 25, 153 00 Praha 5 – Radotín a vymezuje závaznou část
(urbanistickou koncepci, funkční využití ploch a jejich uspořádání a veřejně prospěšnou stavbu).
2. Obecně závaznou vyhlášku obce Hradištko č. 2/2006, kterou se
vyhlašují závazné části Změny č. 3 územního plánu sídelního
útvaru Hradištko a mění a doplňuje „Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hradištko, vydaná Obcí
Hradištko pod číslem jednacím 1/2005 a obecně závazná vyhláška obce č. 4/2005 vydaná v souvislosti se schválením změny č. 2
E) Ukládá starostovi
1. vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o závazné části změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko a vyhlásit ji
podle § 12 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Po uplynutí
15 denní lhůty písemně informovat nadřízený orgán o schválení
změny č.3 územního plánu v souladu s § 8 odst. (2) písm. e)
vyhlášky č. 135/2001 Sb.,
2. opatřit schvalující doložkou hlavní výkresy dokumentace a textovou část. Kompletní dokumentaci předat po jednom vyhotovení na Městský úřad Černošce, na Odbor územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, na Obecní úřad
Štěchovice, stavební úřad a Obecní úřad Hradištko
3. zaslat registrační list ÚPD s přehledem ploch zastavitelného
území nadřízenému orgánu územního plánování a Ústavu
územního rozvoje Brno
4. zaslat vyhlášku obce č. 2/2006 se schématem výkresu dotčeným
orgánům státní správy
5. zajistit archivování kompletního paré Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko na Obecním úřadu Hradištko,
včetně originálů písemností dokládajících postup pořizování
změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Hradištko
6. zajistit vydání stavební uzávěry v lokalitách řešených změnou č. 3 – „Na Vojtěšce“ a v lokalitě č. 11 do doby vyhotovení
a schválení regulačního plánu, který určí podrobné a závazné
využití.
Pokud vás zajímají další informace z tohoto jednání zastupitelstva obce obraťte se nejlépe přímo na Obecní úřad. Pokud vás dění
v obci zajímá neváhejte, přĳďte na veřejná jednání a ptejte se přímo
zastupitelů!

NA ZÁVĚR JEDNÁNÍ PROBĚHLA DISKUZE:
Připomínka Mgr. Zothové k nutnosti přĳetí nové obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku na rok 2007 za systém
sběru odpadů v souladu se skutečnými náklady na netříděný
komunální odpad kalkulací nákladů za rok 2006
Odpověď: Ing. Vlk předložil ústně návrh na zpracování dodatku stávající vyhlášky pro rok 2007. (viz výše)
Připomínka Mgr. Zothové k vyplácení odměn neuvolněným
zastupitelům, pokud nebudou schváleny ZO výše odměn pro
nové volební období nelze je vyplácet.
Odpověď: V souladu se zákonem prověří předseda finančního výboru Ing. Vlk
Poznámka Mgr. Zothové ke stavební komisi jmenované
starostou Mertou v souvislosti s platností nového stavebního
zákona od 1. 1. 2007. Tato komise nebude v naší obci vykonávat
přenesenou působnost dle § 124 stavebního zákona. (více o novele stavebního zákona na jiném místě tohoto listu).

Dotaz p. Bulajka: jaké se podnikají ze strany obce konkrétní
kroky s výstavbou chodníku pro pěší Hradištko-Brunšov, lze
rozdělit na etapy s možností využití zdrojů grantů EU?
Odpověděl starosta A. Merta: nutno řešit z hlediska stavebního, pozemkového apod., lze řešit i v souvislosti s budováním
cyklostezek. Potřebné podklady pro možné řešení zpracuje komise pro rozvoj obce společně se stavební komisí.
Dotaz p. Pazdery na průběh sporu s bývalým právním zástupcem obce JUDr. Váňou
Odpověděl starosta A. Merta: je doposud v řešení
Dotaz p. Brčáka na záměr s rozbořeným objektem „Ovčína“.
Odpověděli: starosta Merta: v letošním roce by mělo dojít
k demolici objektu.
Mgr. Zothová: v souladu s Programem na obnovu obce bude hledáno nové využití tohoto prostoru.
Dotaz p. Reichlové na opravu vodovodního řadu směrem
k „Dubí“.
Odpověděl starosta Merta: v roce 2007 se počítá s postupnou
výměnou celého potrubí.
MP

Zdražení vodného na 35 Kč za 1 m3
Jak jste již zřejmě zaregistrovali, na jednání zastupitelstva
naší obce konaném dne 27. prosince 2006 byla schválena nová
cena vodného. Od 1. ledna tohoto roku zaplatíme za 1 m3 odebraný z obecního vodovodního řadu 35,- Kč. Ke zvýšení ceny
přistoupilo zastupitelstvo obce v souvislosti se sestavováním
rozpočtu na rok 2007. V předchozích letech byla vždy patrná
velká ztráta mezi předpokládanou vyfakturovanou částkou za
vodu a vynaloženými náklady na provoz celého vodovodního
řadu. Navíc v roce 2007 nás čeká další nárůst nákladů spojených
s provozem vodovodu i s úpravou vody především díky zvýšení cen elektrické energie.
Za minulá léta se velmi pokročilo v rekonstrukci stávajících
vodovodních řadů. Aby se celý tento projekt opravdu někdy dokončil, nemůže si obec dovolit ze svých příjmů dotovat schodek
provozu vodovodního řadu, který by se bez navýšení ceny vodného dále prohluboval. Byl by to uzavřený a začarovaný kruh.
Obci by už nezbývaly vůbec žádné volné finance na investice
a opravy.

Finanční rozbor ceny vody
Z čeho se tedy odvíjí cena vody v naší obci? Na zajištění chodu vodovodního řadu a výroby pitné vody je v rozpočtu obce
pro rok 2007 kalkulováno s výdaji v celkové výši 1,6 mil Kč.
Zde jsou graficky znázorněny jednotlivé položky:

600 000
38%

500 000
31%

PSV
(Posázavský vodovod)
el. energie,
chod vodojemu
výroba vody,
údržby a opravy

500 000
31%
1. Naše obec využívá vlastní zdroje vody (studny na Brunšově)
a v případě nedostatku vody ji dokupuje z Posázavského vodovodu (PSV). Odběr vody z PSV je ovlivňován spotřebou.
Pokud bude delší období bez dešťů, naše vlastní zdroje vody
jsou nedostačné. O to více musíme nakupovat vodu z PSV.
Takovým příkladem byl podzim 2006. Aby napojené potrubí

na PSV nezarezlo, je potřeba neustále odebírat technické minimum.
2. Vysoké výdaje za elektrickou energii jsou způsobeny díky
složitosti vodovodního řadu, který překonává značné výškové rozdíly přečerpáváním.
3. Nejdražší položkou je údržba a opravy vodovodního řadu. Je
to veliký dluh z minulých desetiletí. Údržba bude jednodušší
a levnější až nebude ve stávajícím vodovodním řadu část
problémových starých rozvodů. Rekonstrukce vodovodního
řadu je jednou z hlavních priorit zastupitelstva. S patnáctimilionovým ročním rozpočtem je to běh na delší trať.

Porovnání vodného
Cenu vodného ovlivňuje spousty místních podmínek. Mezi
ně patří cena nakupované (surové) vody pro výrobu vody pitné,
nutnost oprav a rozvoje vodohospodářské infrastruktury, morfologie terénu (energetická náročnost na čerpání vody), délka
přivaděčů pitné vody do vodojemů, rozsah sítí a soustředěnost
odběrů v zásobované oblasti, kvalita zdrojů surové vody (druh
– podzemní, povrchová), apod. Porovnání ceny vody v okolních
obcích je pak zavádějící. Jen pro doplnění a Vaši informaci (údaje
jsou v Kč za 1m3) => Davle 39,70; Jílové 38,18; Kamenný Přívoz
30,65; Měchenice 35; Štěchovice 27; Vrané 52.

Metodika odpočtů
Technicky a lidsky není možné zvládnout odpočty všech
vodoměrů k určitému dni. Proto se využívá metoda alikvotního
propočtu. Lidské vysvětlení => z roku 2006 známe stav vodoměru k určitému dni, počátkem roku 2007 bude proveden nový
odpočet k určitému dni. Známá spotřeba za toto období se vydělí
počtem dní mezi starým a novým odběrem. Získaná denní spotřeba se do 31. 12. 2006 počítá za starou cenu, denní spotřeba se
od 1. 1. 2007 počítá za novou cenu.
Zvýšení ceny vody tedy poslouží k pokrytí skutečných nákladů na výrobu a distribuci vody. Obec nechce na vodě vydělávat, ale ani ji nemůže donekonečna dotovat z rozpočtu. Již nyní
každoročně likviduje obecní rozpočet schodek z odpadového
hospodářství, který činí okolo jednoho milionu ročně!
Věřím, že i když vás jistě zvýšení ceny vody na začátku tohoto roku nepotěšilo, přĳmete naše rozhodnutí s ohledem na výše
uvedené důvody jako opodstatněné a správné.

Tomáš Pipota, člen finančního výboru
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Rozpočet p ř í j m y 2007 v tis. Kč
2000

daň závislá práce

1000

daň fyzických osob

3500

daň z právnických osob

3750

daň z přidané hodnoty

40
100
13
20
100

poplatek ze psů

PRACOVNÍ ČETA
1200

mzdy údržba obce

550

leasing vozidlo M25

poplatek z ub (ubytovací kapacity)

12

ošatné prac. údržby

poplatek z výherních automatů

88

pohonné hmoty -údržba

vstupné

vodné
místní poplatek za odpad

ODPADY
2500

správní poplatky

svoz a likvidace odpadů
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA A SDH (Hradištko a
Pikovice)

daň z nemovitosti
neinvestiční dotace od KÚ

150

hasičská zbrojnice – zajištění stavby – investice

700

vodovodní přípojky - poplatek

350

hasiči -činnost SZH a SDH , údržba techniky

42

příjmy z pronájmu nemovitostí

70

příjmy z pronájmu bytů

80

příjmy z pronájmu pozemků

50

příjmy z úroků

80

příjmy z podílu na zisku a dividend

155

650

prodej pozemků - přepoklad

200

příjmy za třídění odpadu

350

nahodilé příjmy – inert a prod. movitého majetku

15250

c e l k e m příjmy

Rozpočet v ý d a j e 2007 v tis.Kč
DOPRAVA
250

oprava místních komunikací

180

dopravní obslužnost - platba ROPIDu
VODA

200

splátka přípojky vodovod

500

el.studny, vodojem - platba za provoz a údržbu

500

vodné Posázavský vodovod

600

údržba vodovodu
ŠKOLSTVÍ - neinvestiční náklady

600

příspěvek MŠ

500

příspěvek ZŠ

300

příspěvek za žáky ZŠ
SPOLKY, KULTURA, TĚLOVÝCHOVA

10

příspěvek zahrádkářům Pikovice

10

příspěvek zahrádkářům Hradištko

10

příspěvek Myslivecké sdružení Hradištko

90

mzdy knihovny a veřejný internet

30

materiál knihovna

ZASTUPITELSTVO
620

odměny zastupitelstvo

20

cestovné zastupitelstvo
MAJETEK OBCE

350
20

výkup pozemku (např. pro výstavbu inž. sítí)
opravy a údržba bytového fondu
OBECNÍ ÚŘAD

1600

mzdy pracovníci OÚ

80

dohody o provedení práce (např. odborné práce)

10

ošatné prac. OÚ

50

příspěvek prac. OÚ na stravné

300

služby,geom.plány,posudky, žádosti o dotace

100

materiál OÚ

160

el. energie – budova OÚ, zdravotní středisko

80

poštovné

70

pojištění majetku obce, povinné ručení vozidel,
poplatky za vedení účtů

150

telefon, internet, správa sítě PC

20

školení

70

pohoštění

40

cestovné pracovníci OÚ

30

sociál.výpomoc, příspěvek na obědy starým občanům

50

územní plán

100

platby daní a poplatků

150

právní služby
INVESTICE

700

vodovodní přípojky

100

oprava můstku Pikovice

190

vodovod Pikovice – šachta na odběr vody

50

opravy budovy OÚ

120

kultura - Zpravodaj, web, divadla

220

příspěvek TJ Slovan Hradištko

20

Sbor pro občanské záležitosti

350

sociální zařízení v ZŠ
rekonstrukce vodovod. řadu - propojení Hradištko,
Brunšov

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

200

projekty ing. sítí (voda, ČOV)

150

6

údržba veřejné osvětlení

údržba techniky pracovní čety

1500
1000

200

100

odnětí lesního pozemku

1500
100

OBEC HRADIŠTKO

veř. osvět. - spotřeba el. energie

150

15250

c e l k e m výdaje

Informace o třídění odpadů v obci
Vážení spoluobčané,
majitelé rodinných i rekreačních nemovitostí,
významnou a jednou z nejdůležitějších částí praktického
naplňování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních a ostatních odpadů v naší obci je třídění jednotlivých odpadů a jejich nesměšování v jeden celek.
V našem případě se konkrétně jedná o třídění plastových
obalů, skla, nebezpečného odpadu, kovového odpadu, nově
v letošním roce 2007 se připravuje i třídění papírového odpadu.
Ke sběru plastů a skla jsou celkem na 17 místech v katastru
naší obce umístěny kontejnery, do kterých jsou tyto odpady
shromažďovány. Naše obec v tomto směru patří ve Středočeském kraji v kategorii obcí s počtem obyvatel 500 – 2 000 k těm
nejlepším a věříme, že tomu bude tak i nadále.
Po řadě připomínek, týkajících se čistoty středu obce zejména v letních měsících, byly přĳata konkrétní opatření mimo
jiné i s tím, že všechny kontejnery na komunální odpad, plasty
a sklo byly umístěny přímo do sběrného dvora, kde je možné
ukládat i další komponenty. Jedná se především o kovový odpad
(nelze sem samozřejmě ukládat vraky vozidel). Každý čtvrtek

od 12,00 – 16,00 hod. a každou sobotu od 8,00 – 12,00 hod. lze
uložit ve sběrném dvoře nebezpečný odpad ve formě lednic
a mraznic. Ostatní druhy nebezpečného odpadu lze ukládat
ve sběrném dvoře každou 1. sobotu v měsíci v době od 10,00
– 12,00 hod.
Ve sběrném dvoře jsou umístěny i kontejnery na komunální
odpad, tyto kontejnery by však měli využívat pouze majitelé
nemovitostí, kteří žĳí v částech obce, kam je prakticky nemožné
umístit jakékoliv odpadní nádoby.
Jak už bylo uvedeno v úvodu, chtěli bychom se pokusit
i o to, aby naši občané se podíleli i na třídění papírového odpadu, v tomto směru budou umístěny dva kontejnery ve sběrném
dvoře, jeden kontejner pod restaurací „ U Dolejších „ v Pikovicích a jeden kontejner v místní části Brunšov na prostranství
u prodejny potravin paní Havlíčkové. Tyto kontejnery obec získala zdarma právě jako ocenění vysoké míry třídění odpadů.
Vážení spoluobčané, to je jen velice krátká informace o dosavadním stavu třídění odpadů v naší obci, chtěli bychom Vám
poděkovat za vaše pochopení a především pak za praktické
třídění odpadů. Věříme, že budeme společně v tomto trendu
i nadále pokračovat.
Milan Vála, pracovník OÚ Hradištko

INFORMACE O PLACENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Poplatky za odvoz komunálního odpadu
V uplynulém období se na zastupitelstvo obce Hradištko obrátilo několik obyvatel s žádostí o odpuštění placení poplatků
za odvoz komunálního odpadu. Upozorňujeme všechny občany,
že v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 8/2005 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních a ostatních
odpadů je nutné postupovat následujícím způsobem: Nejprve
je třeba poplatek v řádné výši, do 31. 3. 2007 uhradit správci
poplatku (obecní úřad Hradištko) a teprve následně je možné
žádat na správci poplatku tzv. zmírnění tvrdosti vyhlášky a tedy
navrácení poplatku. Je třeba počítat s tím, že na navrácení poplatku není právní nárok a úřad o navrácení rozhodne jen z vel-

mi vážných a mimořádných důvodů (např. sociální potřebnost).
Vyhláška dále stanovuje kdo je od placení poplatku osvobozen
(např. zdravotně postižení s trvalým pobytem v obci Hradištko).
Výše poplatku se odvíjí od skutečných nákladů na likvidaci odpadů za loňský rok, ale podle zákona nesmí přesáhnout částku
500,- Kč ročně. Vzhledem k tomuto ustanovení příslušného zákona a skutečnosti, že v loňském roce skutečné náklady na odvoz komunálního odpadu na jednoho obyvatele převyšují tuto
částku, výše poplatku se nemění a činí právě oněch zmíněných
500,- Kč za každého občana s trvalým pobytem v naší obci, a za
každý jeden rekreační objekt. Další případné dotazy a nejasnosti
Vás zodpoví Milan Vála, referent OÚ pro provoz, údržbu a majetek obce, tel.: 257740580 nebo e-mail: udrzba@hradistko.cz.

NA WEBU NOVĚ, AKTUÁLNĚ A PŘEHLEDNĚ
V jarních měsících bude provedena aktualizace systému a
vzhledu webové prezentace obce Hradištko. Web obce projde
radikální změnou ve třech rovinách: technické, grafické a obsahové. V oblasti technického vybavení stránek je navržen upgrade redakčního systému, což povede k lepšímu zabezpečení
stránek proti útokům hackerů a spammerů, kteří webům škodí,
plní je nesmyslnými daty, které je nutné posléze pracně a nákladně odfiltrovávat.
Změny dojde také grafická podoba internetových stránek,
počítáme s posílením obrazové složky webu (fotografie). Nejpodstatnější pro nás, běžné uživatele webu, bude změna v navigaci a struktuře stránek, která by měla vést ke zpřehlednění
dat a posílení obsahu stránek. Chtěli bychom rozšířit možnost
komunikace občanů se zastupiteli prostřednictvím e-mailu. Samostatnou kapitolou je plnění webu aktuálními informacemi ze
spolků a organizací. Hledáme proto zájemce z Vašich řad, ať už
zde trvale žĳete, nebo k nám jen jezdíte trávit dny volna, zajímá

Vás co se v obci a v jejím okolí děje a chcete aby o tom věděli i
ostatní, neváhejte a kontaktujte našeho webmastera pana Křivánka. Pokud fotografujete a máte archiv fotografií z Hradištka
a okolí a chtěli byste je zdarma poskytnout na náš web obraťte
se na uvedené e-mailové adresy. Vyzýváme také podnikatele,
živnostníky, zejména poskytovatele služeb (stravovacích, ubytovacích, obchody a jiné), aby neváhali a umístili na obecní
internetové stránky informace pro své potencionální zákazníky.
Podnikatelé, kteří mají v obci sídlo budou mít reklamu na webu
obce pochopitelně zdarma. S případnými dotazy (například na
technické podmínky) se obracejte na webmastera p. Křivánka,
nebo na Mirku Plívovou email: plivovam@tiscali.cz, případně
můžete zanechat vzkaz a kontakt na sebe přímo na Obecním
úřadě.
Informace, o kterých si myslíte, že by měly být touto formou
zveřejněny posílejte také na e-mail starosta@hradistko.cz.
MP
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Mateřská škola
Adresa:
MŠ Hradištko, 252 09 Hradištko 270
Zaměstnanci: Eva Novotná, ředitelka
Jana Slezáková, učitelka
Jaroslava Novotná, učitelka
Hana Pazderová, školnice
Hana Jelínková, hospodářka školní jídelny
Jaroslava Palavská, kuchařka
Jaromíra Rodová, pomocná kuchařka
Kontakty:
tel. 257 740 069
mshradistko@seznam.cz
číslo účtu 181878364/0300

Z historie MŠ
První mateřská škola v obci vznikla v roce 1959 z původně
tzv. žňového útulku a byla umístěna v budově zámku. Později se
přestěhovala do tzv. Presslerovy vily naproti restauraci Na Pervidle .V roce 1976 byla zahájena výstavba nové budovy mateřské
školy pro celkem 60 dětí v bývalé zámecké zahradě. Provoz byl
zahájen v roce 1983. Od roku 1992 je zřizovatelem mateřské školy obec Hradištko. Od roku 2003 má MŠ právní subjektivitu a je
příspěvkovou organizací.

Školní rok 2006/2007
Ve výchovně vzdělávací činnosti škola vychází z Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací plán je již třetím rokem motivován panenkou Bertičkou,
kterou děti najdou v první podzimní den a provází nás celým
školním rokem. V minulém školním roce byly děti s Berličkou
na cestě kolem světa. Letos máme celoroční S Bertičkou mezi
přírodními živly. Oheň, voda, země a vzduch ve všech svých
podobách nás provázejí celým školním rokem.
Pro oživení pořádáme různá divadelní představení, besídky,
výlety, navštěvujeme pravidelně pražská divadla a ZOO. Tradičně vynášíme Morenu a pořádáme masopustní průvod obcí.
Vyhlášenou se stala zahradní slavnost, kterou připravují rodiče a přátelé školy v červnu na školní zahradě.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd a po mnoha letech máme od
letošního roku věkově smíšené třídy.V předškolním vzdělávání
se snažíme podporovat dětskou zvídavost a potřebu objevovat,
podněcovat radost dítěte z učení, rozšiřovat jeho dovednosti.
Pro získávání nových poznatků je využíváno především her,
které odpovídají potřebám dětí. Vzhledem k rodinnému a přátelskému prostředí v naší školce můžeme dětem účinně pomoc
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překonávat jejich případné problémy (ostych, agresivita,
málo rozvinutá řeč apod.).
Při přípravě předškoláků spolupracujeme úzce s místní základní školou i s rodiči, tak aby přechod do 1. třídy
byl pro děti bezproblémový. Je jim zajištěn pravidelný
denní řád, který je však současně natolik flexibilní, aby
umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti mají dostatek
volného pohybu nejen venku,ale i ve třídách.

Budoucnost
V letošním roce bylo požádáno o navýšení kapacity MŠ na
50 dětí. Žádosti bylo vyhověno a od září 2007 máme kapacitu
50 dětí. Rozhodující bude ale i budoucí finanční dorovnání
navýšených pracovních sil od Krajského úřadu Středočeského
kraje – odboru školství, který poskytuje mzdové prostředky pro
zaměstnance. Rozpočet mzdových prostředků KSÚ pro stávající
rok dosud není znám.
V letošním roce ve spolupráci s Obcí Hradištko připravujeme rekonstrukci topení v budově MŠ.
Potřebovali bychom obnovit některé podlahové krytiny ve
třídách. Vzhledem ke stáří budovy pomýšlíme i na rekonstrukci
sociálního zařízení a výměnu oken. Především bychom však
chtěli zpracovat a realizovat projekt na zásadní obnovu školní
zahrady, kterou s dětmi intenzivně využíváme a jejíž vybavení
už dnes neodpovídá standardům.

AKTUALITY
V lednu byl vyhlášen zápis do naší MŠ. Pokyny a kritéria pro
zařazení dětí si můžete přečíst na obecních vývěskách. Přihlášku lze vyzvednout přímo v MŠ. Přednostně budou přĳaty děti
s trvalým pobytem rodičů v obci, děti přihlášené k celodenní
docházce a děti v předškolním věku.
Eva Novotná, ředitelka MŠ

OZVĚNY ŠKOLY
Vážení přátelé,
byla jsem požádána, abych přispěla do hradištského zpravodaje pár slovy.
Jsem ředitelkou místní školy již řadu let a mohu zaznamenat
a hodnotit její růst a vývoj.
Současnou nespornou kvalitou naší školy je stabilizovaný
a téměř plně aprobovaný pedagogický sbor, který s láskou a nasazením vychovává a vzdělává děti z Hradištka a přilehlého
okolí. Toto považuji za prioritu zdárné práce s dětmi.
Jen v klidné a příjemné atmosféře se může dítě cítit bezpečně
a snáze tak vstřebávat veškeré vědomosti a poznatky. Je prokázané, že CO a zvláště JAK dítě prožĳe v nejranějším věku, nese si
s sebou celý život. Negativní zážitky mají na jeho vývoj neblahý
vliv a ty se snažíme v naší škole eliminovat. Naopak preferujeme radost, hru a vše, co je blízké dětskému světu. Učíme děti
vzájemné pomoci, ohleduplnosti a samostatnosti. Právě spojení
ročníků do jedné třídy vede k rozvoji těchto kladných vlastností.
Zde bych chtěla vyvést některé rodiče z mylného a nesprávně
vžitého názoru, že spojení ročníků je nevýhodou. Vzhledem
k výše uvedeným skutečnostem opak je pravdou. Ruku v ruce
s tím jde i snazší osvojování si vědomostí a dovedností, takže nezaznamenáváme nedostatky ve znalostech na školách 2. stupně,
kam naše děti přecházejí.
Prominete mi určitě menší odbočení, ale musím se teď zmínit
o jednom z mého pohledu smutném poznatku. Jsou rodiny, kde
rodiče mají se svými dětmi vyšší ambice a domnívají se, že pražská škola = lepší škola. Od 1. roč. je vozí do velkoměsta, třeba
právě proto, že se tam vyučuje angličtině už od prvního ročníku
nebo proto, že tam mají větší nabídku zájmových aktivit. Někdy
je to jenom takové pozlátko. Takoví rodiče pak narážejí na těchto
školách na zcela zásadní problémy týkající se například vzájemné komunikace a dítě pak někdy i ze dne na den přeřadí na
jinou městskou školu a tam je zase jiný problém.....a chudák dítě
neví,co se s ním děje! Nechci znevažovat všechny městské a plně organizované školy, ale je to moje zkušenost. To nehovořím
o stresujícím časném vstávání malého dítěte a nehovořím také
o zbytečnosti učit se cizí jazyk intenzivně dříve, než od 3. ročníku, kdy děti ještě neumí pořádně mluvit česky a nehovořím
také o vyšší zátěži, kterou dítě musí zvládat. Věřte, začne-li se
dítě učit cizí jazyk až ve 3.ročníku, nic se nezmešká i u nadaného
jedince! A pokud jde o nabídku zájmových kroužků, tak naše
dramatické pod vedením p. uč. Kostečkové, co do prospěšnosti
pro život, vydají za deset podobných jinde.
Další předností naší školy je menší komunita navozující
dojem rodinného prostředí, její přístupnost a otevřenost pro
každého a v kteroukoliv dobu. Neorganizujeme oficiálně Dny
otevřených dveří, protože KAŽDÝ, kdo má zájem, může se přĳít
kdykoliv podívat přímo do vyučovacích hodin.
Pokud jde o materiální vybavení školy, všechny učebny jsou
vybaveny novým nábytkem, také počítačová učebna je na dobré
úrovni (5 počítačů připojených k internetu). Nyní je před námi
velká úprava zahrady, která zcela přetvoří a dotvoří ráz školy.
Bohužel v tomto roce nemáme pro tyto účely vyčleněny finanční
prostředky, protože přednostní bude celková rekonstrukce sociálního zařízení. Také bychom v budoucnu chtěli vybudovat
dvě nové učebny v půdních prostorách. Využívám této příležitosti k oslovení těch, kteří by svou finanční pomocí chtěli
přispět škole sponzorským darem, nechť se obrátí přímo na mne
( 607537797 ), neboť na výše zmíněné účely budeme potřebovat
financí víc, než nám obecní úřad může poskytnout.
Pro ty, kteří by ještě váhali, na závěr uvádím skutečnost, že
o naši školu projevila zájem Pedagogická fakulta UK a již po
dva roky k nám vozí své studenky na přiučení se kantorskému
řemeslu.
I když si myslím, že stále je co vylepšovat, dávají nám děti
najevo, že naše škola je pro ně místem, kde se cítí dobře a kterou

nerady opouštějí, což je potěšující. Je to proto, že děti jsou pro nás
na prvním místě.
Myslím také, že nebude od věci připomenout pár hezkých
vět, které jsem někde četla a zapsala si je do paměti, které mi visí
v ředitelně a které jsem již před lety zde publikovala. Stále jsou
pravdivé a nikdy jiné nebudou. Mějte je na paměti i doma.

„ Žĳe-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.
Žĳe-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.
Žĳe-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.
Ale žĳe-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti.
Žĳe-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.
Žĳe-li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat.
Žĳe-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti.
Žĳe-li dítě v bezpečí, naučí se věřit.
Žĳe-li dítě přĳímáno a obklopeno přátelstvím,
….naučí se ve světě hledat lásku..... „
Přeji všem hezké dny

Jana Jelínková, ředitelka základní školy
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9. finanční konference Svazu měst a obcí
9. finanční konference Svazu měst a obcí (SMO) proběhla ve
dnech 7. a 8. 12. 2007 v prostorách RFE v Praze. Jejími účastníky
byli zástupci obcí sdružených v SMO. Tématem bylo financování
projektů z prostředků EU v programovém období 2007 – 2013.
Na konferenci vystoupili mimo jiné: Zástupce Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva
financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dále zástupci Asociace
krajů ČR a zástupci Komerční banky, jako hlavního sponzora
konference.
Na zmíněné období je pro ČR uvolněna částka cca 100mld. Kč
ročně ze strukturálních fondů (Evropský regionální fond ERDF,
Evropský sociální fond ESF) a z fondu soudržnosti určeného
na zvyšování kvality života občanů z nových zemí (FS). Mimo
strukturální fondy EU, které jsou určeny pro čerpání v ČR stojí
ještě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD).
Čerpání probíhá v podmínkách obecných národních operačních programů, kterých je pro ČR sedm (+dva pro hlavní město
Praha). Jedná se o tyto operační programy: doprava, životní
prostředí, podnikání a inovace, výzkum a vývoj pro inovace,
vzdělávání, regionální programy, integrace a technická pomoc.
Řídícími orgány jednotlivých operačních programů jsou příslušná ministerstva. Výjimkou jsou regionální operační programy,
které jsou pro naší obec nejzajímavější. (18% celkových alokací,
pro Střední Čechy to činí 559 mil. euro). Zde je řídícím orgánem
Regionální rada soudržnosti na úrovni jednotlivých krajů. Prostředky z těchto regionálních programů jsou určeny pro mo-

Co nového v SDH
H10H
Hradištko?
0
V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů Hradištko
sto let od svého založení. Podle pamětní knihy se vznik tohoto
sboru datuje na 20. ledna 1907, kdy byla svolána v hostinci Vác-
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lava Bernarda v Hradištku ustanovující schůze o zřízení dobrovolného sboru hasičů pro katastr obce Hradištko. Prvním předsedou byl zvolen Dr. Isidor Zahradník, místopředsedou Antonín
Dolejší a zapisovatelem učitel Václav Dudek. Celkový počet
ustanovujících členů byl 24 a 29 přispívajících. Sbor dobrovolných hasičů byl povolen výnosem c.k. místodržitelstvím pro
království České ze dne 30. ledna 1907.
Během své historie se sbor postupně stal nedílnou součástí
života naší obce. Jak šel čas, změnilo se mnohé, mimo jiné také
naše technické vybavení. Na snímku je zásahové vozidlo Mer-
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dernizaci infrastruktury, podporu malých a středních podniků,
podporu cestovního ruchu a modernizace a zlepšení podmínek
pro obyvatele na venkově.
Vzhledem k tomu, že se v současné době uzavírají jednání
o jednotlivých operačních programech a podmínkách pro financování jednotlivých projektů, byli jsme seznámeni s těmito
zásadními změnami při čerpání dotací:
a) financování bude nadále průběžné (případně zálohové u malých projektů)
b) spoluúčast bude činit max. 15% (původně 25%) uznatelných
nákladů
c) bude zajištěna větší podpora ze státního rozpočtu (hlavně
velké projekty) – podmínka: reforma veřejných financí
d) zjednodušení a sjednocení podmínek pro čerpání
e) stabilní podmínky pro celé období čerpání
Pro naši obec by v budoucnu mohly být velmi zajímavé programy Ministerstva zemědělství – projekty financované z evropského zemědělského fondu pro podporu venkova, počítají mimo
jiné s podporou výstavby ČOV pro obce s počtem obyvatel pod
2000, výzvy na tyto dotace budou probíhat již od poloviny letošního roku!!!
Celá problematika není podle mého názoru složitá co do
sledování možností financování, ale spíše z pohledu přípravy
projektů, které musí být velmi dobře připraveny a dokladovány. Konkurence mezi jednotlivými příjemci dotací je obrovská
a domnívám se, že nejsme zatím na tuto skutečnost dostatečně
připraveni.
MP
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cedes, které jsme dostali darem od našich belgických kolegů
z Essenu, a které je chloubou našeho sboru.
Letošní oslavy byly naplánovány na konec měsíce června a je
pochopitelné, že bychom se při této příležitosti chtěli pochlubit
i novou zbrojnicí, její výstavba byla zahájena již v loňském roce.
Oslavy plánujeme pojmout netradičně pořádáním tématické
konference. Navržené téma bylo nadřízenými orgány shledáno
natolik zajímavé, že konference bude pořádána s celokrajskou
působností a máme přislíbeno, že nad ní převezme záštitu
hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Konání této konference je možné díky pochopení ČEZ a.s., která na naši žádost se
rozhodla poskytnout grant na finanční krytí nákladů spojených
s pořádáním konference. Pořádáním konference chceme dosáhnout zviditelnění naší obce, protože lze předpokládat, že v takovém případě se oslav zúčastní řada významných osobností jak
odborného, tak politického spektra. Předběžně máme přislíbeno
starostou obce, že organizaci účasti těchto osobností převezme
na svá bedra zastupitelstvo naší obce. Po jednání na krajském
ředitelství záchranného systému v Kladně jsme museli naše
plány přehodnotit neboť v původním plánovaném termínu se
uskuteční jiné celokrajské akce, takže bychom nebyli schopni zajistit na naší konferenci očekávanou účast. Jako doporučení nám
byly navrženy termíny koncem měsíce září. Vzhledem k tomu,
že výše zmíněný grant platí pro první pololetí letošního roku a
v součastné době nevíme, zda-li se nám podaří přesunout jeho
čerpání na druhé pololetí 2007, nelze odpovědně říci v jakém
termínu a v jakém rozsahu se oslavy konat budou.
Každopádně součástí oslav bude tradičně soutěž sborů desátého okrsku v požárním útoku, která by měla proběhnout díky
pochopení TJ Slovan Hradišťko na fotbalovém hřišti. Nedílnou
součástí bude i podvečerní veselice v prostorách zámecké zahrady. Věříme, všechny akce budou pro širokou veřejnost natolik
zajímavé, že se naši spoluobčané přĳdou nejenom podívat, ale
společně s námi oslavit toto významné výročí našeho sboru.
Milan Burian, člen SDH Hradištko
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Slovo místostarosty

O cestách a kompromisech

Vážení spoluobčané,

Vážení čtenáři!

jsem velmi rád, že se podařilo ve velmi krátké době
od začátku nového volebního období obnovit vydání
hradištského Zpravodaje, jehož prostřednictvím bychom
Vás chtěli informovat o dění
v obci, o připravovaných
akcích a projektech a také
vysvětlovat důležitá rozhodnutí, která zastupitelstvo
schválí.
Již v tomto čísle se Vám
takto pokusíme vysvětlit, proč jsme přistoupili ke zdražení
vody. Určitě se v dalších číslech zmíníme o tom, jak chceme
zajistit škole a školce co nejlepší prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, proč chceme investovat finanční prostředky do
zkvalitnění a propagace činnosti knihovny, proč máme zájem
a v rámci možností se snažíme podporovat zájmové spolky
a sdružení v obci, apod.
Kromě těchto záležitostí, které jsme při rozumném rozložení
prostředků schopni zvládat z rozpočtu obce a zřejmě vždy najdou podporu většiny zastupitelů, je potřeba stanovit priority
akcí, na které náš rozpočet nestačí a bude nezbytné vyvinout
velké úsilí na získání prostředků z jiných zdrojů. Každý má
o těchto prioritách určitě své představy. Lidé v Pikovicích touží
po vodě, kdo nemá čističku odpadních vod, chce kanalizaci, na
některých místech obce chybí osvětlení, většina z nás by věděla
o lepším využití některých prostranství v obci, sportovcům
by se určitě líbilo rozšíření sportovního areálu, hasiči chtějí
dokončit stavbu zbrojnice, bezpečnosti cesty do Štěchovic by
určitě prospěl chodník, případně cyklostezka, silnice a cesty na
některých místech nejsou v ideálním stavu a v neposlední řadě
po snad již brzkém stržení trosek vyhořelého Ovčína vyvstane
otázka využití vzniklého prostoru.
Účast na finanční konferenci Svazu měst a obcí nám jasně
ukázala jak obrovská a kvalitní konkurence usiluje o získání
prostředků z Evropských fondů připravených pro období 2007
– 2013 a je nutné být na tento boj připraven. Předchozí zastupitelstva připravila již určité projekty: například pro zkvalitnění
a rozšíření vodovodní sítě, byla zpracována dokumentace pro
výstavbu kanalizační sítě v Pikovicích, rozpracován je i projekt
odkanalizování Hradištka a Brunšova a jsou zde i některé menší
projekty. Velmi důležité pro možnost získání dotací bude prosazení záměru Svazu měst a obcí výrazně snížit finanční spoluúčast obcí a celkově vylepšit podmínky pro obec, která dotaci
obdrží, aby se z dotace nestala noční můra, jak tomu v mnoha
případech v minulosti bylo .
Mrzí mě nezájem většiny z Vás o veřejná jednání zastupitelstva obce, který vůbec nekoresponduje s velkou volební účastí.
Podle mého názoru jsou ale tato jednání veřejná právě proto
abychom si poslechli Vaše podněty a vyjádřili se k nim, takže
čas na sdělení svých postřehů dostane každý. Vaše podněty
a připomínky jsou pro nás důležité a užitečné. Proto se chceme aktivně účastnit i jiných méně formálních setkání občanů
například na akcích pořádaných zájmovými sdruženími nebo
Sborem pro občanské záležitosti. Také bychom chtěli sami příležitostně taková neformální setkání iniciovat a organizovat.
Koncem roku 2006 jsem se zúčastnil setkání se seniory,
kteří v loňském roce oslavili významná životní jubilea a kromě
toho, že mi bylo opravdu ctí jim poblahopřát, jsem také získal
informace, které mi pro práci v zastupitelstvu mohou velmi
pomoci.
Ještě jednou Vám přeji vše nejlepší a mnoho úspěchů v roce
2007.

Ing. Ladislav Vondrášek, místostarosta

Dostáváte do rukou
první číslo obnoveného
hradištského Zpravodaje.
Stojíme na začátku,
a to v mnoha ohledech:
stojíme nejen na začátku
nového roku, ale i na začátku nového volebního
období. Každý začátek
s sebou nese očekávání,
ideály, předsevzetí, že
budeme lepší než ti, kteří
tu byli před námi. Každý
začátek sebou nese ale také obavy, předsudky a nejistoty jestli
máme jít cestou vyšlapanou, nebo si hledat cesty nové. Mluvím-li za sebe, chtěla bych určitě navázat na dobré věci z minulých let, a pracovat na zlepšení toho, co se mi v obci nelíbí, a
kde vidím nedostatky. Je to cesta, která vyžaduje kompromisy.
Nezbývá, než si připustit, že vývoj společnosti postupuje
velmi rychle, a není jednoduché držet krok s dobou. Co stačilo
před 10ti nebo i 5ti lety dnes už nestačí, a tak i bohatá zkušenost v práci pro obec nemusí být nutně tím nejlepším předpokladem. A přitom není v dnešní společnosti nikdo, kdo by
nechtěl uspět, kdo by nechtěl být nejlepší….
Chceme-li dnes navázat na to dobré co se v minulosti v obci
udělalo, je jasné, že jedním z prvních kroků musí být obnova
někdejšího Zpravodaje. Měl by vám především přinášet nestranné informace o činnosti zastupitelstva obce a Obecního
úřadu. Ale také by měl být prostorem pro komunikaci s vámi,
občany naší obce, s našimi voliči. Protože jedině otevřené rozhodování a informovanost povedou k tomu, že se správa věcí
veřejných i v naší obci stane otevřenou, lépe kontrolovatelnou,
bohatší o nové nápady, podněty a způsoby řešení, a zejména
bude zabezpečena zpětná vazba. Otevřené rozhodování je jedna z mých priorit, kterou bych chtěla po dobu svého působení
v zastupitelstvu obce Hradištko rozvíjet a podněcovat. Také
proto jsem iniciovala obnovu Zpravodaje, a také proto píši tyto
řádky…
A co se dočtete příště?
…….postupně vás seznámíme s jednotlivými členy zastupitelstva obce Hradištko
…….zahájíme veřejnou diskuzi o možnostech využití prostranství po vyhořelém Ovčínu
……obnovíme společenskou kroniku, a vytvoříme opět prostor pro vaši inzerci
……připravujeme článek o třídění odpadů v obci
……a zavedeme vás také do historie Hradištka. Doktorka
Eva Stupková, autorka velmi zajímavých „Střípků z dávné
minulosti“, které byly uveřejněné v letech 1999 – 2002 ve Zpravodaji, připravuje opět tematické články. Budou vycházet
postupně v rubrice nazvané „Návraty do historie Hradištka“.
A o čem budou? Například o záhadném Medníku, o bludném
balvanu, o hradištské škole, o hasičských sborech, o barokním
areálu……

Nová úřední deska
U budovy zámku byla nainstalována nová úřední deska.
Obec tak vyhověla správnímu řádu a zákonu o obcích, a úřední deska je přístupná nepřetržitě. Na úřední desce se povinně
vyvěšují důležité dokumenty z jednání zastupitelstva obce a
ZO, jako jsou oznámení o konání veřejného jednání ZO a jeho
program, usnesení a zápis z jednání ZO, dále obecní vyhlášky
po zákonem nařízenou lhůtu, záměry obce na prodej nemovitého majetku a některé další dokumenty. Ostatní informace
Obecního úřadu budou pravidelně vyvěšovány na informačních
vývěskách, které jsou na Hradištku: u budovy zámku a u samoobsluhy, v Pikovicích naproti restauraci, na Rajchardově naproti

restauraci U Petra a na Brunšově naproti koloniálu u paní Havlíčkové. Některé aktuální informace (pozvánky na různé akce,
apod.) budou i nadále zveřejňovány i na dalších vývěskách (na
Ovčičkách, v Pikovicích u řeky, na Brunšově u hlavní silnice na
Štěchovice apod.). Tyto plochy stejně jako ostatní vývěskové
plochy jsou určené pro zveřejňování oznámení spolků a jiných
organizací, pro soukromou i firemní inzerci.
Vývěsky a informační desky jsou bohužel častým terčem vandalů, přesto doufejme, že úřední deska a nové vývěsky umístěné
ve všech částech obce, pořízené s nemalými finančními náklady
z rozpočtu obce budou sloužit ke svému účelu co nejdéle. MP

Vývěsky u samoobsluhy
Nová vývěska Pikovice

Vývěsky v Pikovicích

Úřední deska u OÚ

Vývěsky u brány, Hradištko

Vývěska Brunšov

Nová vývěska u p. Havlíčkové
Brunšov

Těšíme se!
Závěrem mi dovolte popřát Vám ještě jednou v novém roce
2007 zdraví, klid a spokojenost, a všem členům zastupitelstva
hodně odvahy a odpovědnosti nejen pro tento rok, ale pro celé
funkční období.

Mgr. Miroslava Plívová,
předsedkyně komise pro kulturu, informace,
regionální a evropskou spolupráci

Vývěska u mostu na Brunšově

Vývěsky Rajchardov
Vývěska na Ovčičkách

Informace z TJ Slovan Hradištko
Po loňském úspěšném posvícení a milulášské se v letošním
roce opět připravují tradiční š i b ř i n k y , tentokrát na téma:

VEČERNÍČEK
Takže se těšíme na spoustu večerníčkových postaviček a také
opět na bohatou účast. Šibřinky se uskuteční:
v sobotu 10. března. 2007.

Pokud chcete přispět finančně nebo i jinak do tomboly obracejte se na pana Ladislava Vondráška, předsedu TJ Slovan
Hradištko.
Pokud Vás zajímá kdy je v tělocvičně volno a za jakých podmínek si ji můžete pronajmout pak pozorně čtěte následující
text.

Rozvrh hodin v tělocvičně
8.00 - 13.00
PO

ZŠ
HRADIŠTKO

ÚT

ZŠ
HRADIŠTKO

13.00 - 14.00 14.00 15.00

15.00 16.00

16.00 - 17.00

17.00 18.00

FOTBAL (do 17.30)
přípravka mladší
Hušbauer, Hašek

STOLNÍ TENIS
(17.30-18.30)
mládež, Braný

FOTBAL přípravka starší
Hašek, Šimek

ST

19.00 20.00

20.00 20.30

STOLNÍ TENIS
(od 18.30), dospělí
Braný

BASKETBAL
mládež
Kučera

CVIČENÍ (15.3017.00), děti 6-8 let
Plívová

CVIČENÍ (14.30 15.30), rodiče s dětmi
Vondrášková

18.00 19.00

FOTBAL žáci
Hrunek, Čmelík

BASKETBAL
dospělí
Kučera

ČT

STOLNÍ TENIS
(17.30-19.00)
dospělí
Braný

PÁ

ZŠ
HRADIŠTKO

FOTBAL
(do 17.30)
přípravka mladší
Hušbauer, Hašek

FOTBAL
přípravka starší
Šimek, Hašek

FOTBAL
dospělí
Vnouček,
Hušbauer

SO

STOLNÍ TENIS
(od 9.00)
dospělí, Braný

VOLEJBAL
TJ Slapy
Janda

VOLEJBAL
dospělí
Kučerová

FLOORBAL, mládež
Čermák

FOTBAL, ASPV
Čermák, Kakos

V případě konání mistrosvských soutěží a turnajů o víkendech se řádné tréninky v těchto termínech přesouvají do volných
trermínů druhého víkendového dne.
Pořádající oddíl je povinen vyvěsit oznámení o konané akci
na vstupu do tělocvičny tak, aby oddíly, kterých se tyto přesuny
týkají, byly o konané akci informovány minimálně týden
dopředu.
Fotbalové oddíly tělocvičnu využívají pouze v období říjen
– březen.

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY!
Vážení čtenáři, obyvatelé i rekreanti!
Jsem jednou z těch, kteří stáli při vzniku našeho Zpravodaje před několika lety, i dnes, při jeho znovuoživení.
Velmi mne těší, že je o něj zájem. Za kolektiv těch, kteří
se podíleli na přípravě čísla, které držíte v ruce, bych
Vám ráda slíbila, že uděláme vše pro to, aby začal znovu
vycházet a aby jste se z něj dozvídali zajímavosti a důležité informace o dění v obci, škole, spolcích.... To ale není
možné bez Vaší aktivní spolupráce, a proto se na Vás
obracím s prosbou o pomoc. Hledáme mezi sebe další
ochotné spolupracovníky, abychom mohli vytvořit stálou
redakční radu, která by jednotlivá vydání připravovala.
Pochopitelně nepohrdneme ani příležitostnými přispěvovateli.
Zájemci mne mohou kontaktovat buď v místní ZŠ,
nebo prostřednictvím emailu: hankah@atlas.cz, nebo se
obrátit na Mirku Plívovou – email: plivovam@tiscali.cz
Za Vaši ochotu velmi děkuji
Hana Hradilová

Vydává Obecní úřad v Hradištku • www.hradistko.cz

20.30 21.30

KOPANÁ
st. garda
Jirák

FOTBAL dospělí
Vnouček, Hušbauer

NOHEJBAL
(15.30-17.30), Davle
Opletal

NE

obce Hradištko

CVIČENÍ ženy
Varcabová I.

ZŠ
HRADIŠTKO

NOHEJBAL
Blažek

Z
Zpravodaj
d j

FOTBAL
přípravka,
rodiče
Šimek

CVIČENÍ
ženy
Varcabová I.
VOLEJBAL
st. garda
Vnouček

Úhrada za používání tělocvičny: nečlenové TJ 150,- kč/hod.
Turnaje: kromě nevratného hodinového poplatku se před
zahájením složí vratná záloha 1 000,- kč, která bude v případě
dodržování pravidel v tělocvičně (zákaz kouření, zběžný
úklid, neničení zařízení apod.) po turnaji vrácena.
Poplatky budou placeny u p. Vrňákové min. 2 hodiny dopředu.
Rezervace mimo zamluvené hodiny na tel. č. 602 707 141

Národní ﬁlmový archiv, depozitář Brunšov hledá skladníka.
Kontaktní osoba: J. Přikrylová 257740150
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Jak je patrné z fotografie, cílů a cest může být mnoho…… a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem může být velmi složité…..
Pozorní čtenáři určitě poznali, že na snímku je „trochu upravený“ informační rozcestník. V obci jsou celkem čtyři a byly pořízeny
z prostředků mikroregionu Střední Povltaví. V letošním roce k nim přibude ještě orientační mapa obce s kulturně naučným textem
o zajímavých místech v obci.
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