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V místě, kde za první republiky stával hotel Mašek, vybudovala
obec čistírnu odpadních vod. Zrealizováno bylo zatím kolem sta
přípojek. Více o průběhu prací na str. 18.

Neustálé stížnosti občanů na škody způsobené černou zvěří
donutily myslivce k jejich hromadnému odchytu. Rady, jak nepřilákat divočáky do svých zahrad, najdete na str. 14.

V srpnu byli zastupitelé seznámeni s tím, jaký záměr mají premonstráti s U-budovou. Všechny zaskočilo, že místo rekonstrukce chtějí přistoupit k demolici tohoto historického objektu.

V pondělí 1. září nastoupilo do místní základní školy 35 prvňáků. Bylo to tak historicky poprvé, kdy byly otevřeny dvě první
třídy.

Loučení s páťáky se letos v červnu nekonalo, neboť poprvé v historii ZŠ Hradištko byla otevřena třída šestého ročníku. S místními dětmi ji navštěvují i děti ze Slap a z Buše.

Ve středu 17. září navštívil starosta obce ministra zemědělství
M. Jurečku. Předmětem jednání byla možná pomoc státu při
řešení náhrad a směny majetku. Více na str. 3.

Na Brunšově probíhá rekonstrukce historického domu „kameňáku“. Záměrem je využít ho již při říjnových komunálních volbách jako volební místnost třetího volebního okrsku.

Průběh počasí během září potěšil houbaře, kteří si tento měsíc
přišli na své. Lidé nosili z lesa košíky plné hřibů, lišek, kozáků
a křemenáčů.

{ EDITORIAL }

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO
mimořádně 14. července 2014

ho rozsahu na akci „Snížení prašnosti na území obce Hradištko – čistící vůz“ v souladu se
závaznými pokyny pro žadatele a příjemce
podpory v Operačním programu Životního
prostředí.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Přípravu a podání žádosti v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na
akci „Výstavba budovy Základní školy pro II.
stupeň ZŠ Hradištko“, vč. projektu „Stavební
úpravy, změna užívání části objektu MŠ, č.p.
270, parc.č. 2179 v k.ú. Hradištko pod Medníkem“ vč. dovybavení kuchyně pro zvýšení
kapacity stravování ZŠ a MŠ Hradištko a dále
„Změna užívání části ZŠ, č.p. 33, parc.č. st. 13,
k.ú. Hradištko pod Medníkem“ z důvodu výdeje jídel pro žáky ZŠ , vč. zajištění přepravy jídel
v souladu s hygienickým předpisy.
 Podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o kontrolní
činnosti se společností INFRAM, a.s. na výkon
TDI při realizaci stavby „Hradištko-Pikovice,
tlaková kanalizace a ČOV“.
 Vyhlášení výzvy k podání nabídky a prokázání
splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malé

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
podzim bývá ve znamení
začátku školy, letošním
přívlastkem jsou i volby
do obecního zastupitelstva.
Nové číslo Zpravodaje je
ve znamení voleb, nikoli,
jak doufáme, předvolební
kampaně. Přinášíme
přehled volebních
kandidátek a zpovídáme
zastupitele, kterým končí
volební období, co se jim
za uplynulé čtyři roky
podařilo či nepodařilo
splnit z jejich plánů
a předsevzetí. V příspěvku
od pana starosty je shrnuto,
jaké projekty byly od roku
2010 realizovány.
Nezapomínáme ani
na téma školy.
Letos byly otevřeny dvě
první třídy a poprvé
v historii naší obce
i třída šestá.
V rozhovoru s ředitelem
místní základní školy
shrneme vše podstatné,
co se ve škole děje
a především mění.
Ráda bych poděkovala
celému zastupitelstvu
za odvedenou práci,
která mnohdy není
vidět, o to větší byla
naše snaha o ní občany
informovat. Rekordní počet
kandidujících svědčí o tom,
že mají místní lidé o práci
v zastupitelstvu zájem.
Přejme si, aby se zájem
projevil i ze strany voličů
a sešli jsme se ve volebních
místnostech v hojném
počtu.
LUCIE HAŠKOVÁ

Víte, jak se jmenuje tento most? Správnou odpověď nám zašlete na redakce@
hradistko.cz nebo písemně na adresu
Obecní úřad Hradištko, redakce Zpravodaje, Chovatelů 500, 252 09 Hradištko, a to nejpozději do



Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci „Dovybavení kuchyně v objektu MŠ a jídelny v ZŠ v obci
Hradištko“.



Směrnici „Pravidla pro postup při hospodaření
s byty spravovanými obcí a nebo ve vlastnictví
obce Hradištko“.



Návrh podnájemní smlouvy na byt č. 1 v domě
č.p. 524, ulice Sportovní, obec Hradištko.



Záměr obce Hradištko pronajmout na základě
vypsaného výběrového řízení byty č. 2 a 3 se
smluvním nájemným v domě č.p. 524, ulice
Sportovní, obec Hradištko.

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

30. listopadu 2014.

Nezapomeňte připsat své jméno a kontakt. Výherce obdrží knihu od V. Šmeráka Kronika kronik.
Kříž ze snímku z minulého čísla se nachází na Posázavské stezce v lokalitě
zvané „Na Babách“. Výherkyní se stala
Yvetta Bobuská.
GRATULUJEME!
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{ SLOVO STAROSTY }

OHLÉDNUTÍ ZA ČTYŘMI LETY PLODNÉ PRÁCE
Zvolením nového zastupitelstva ke konci roku 2010 nastalo nové období pro jeho členy.
Někteří pokračovali dále, jiní byli nově zvolení. Starostou jsem byl zvolen až ve druhém
kole hlasování. Myslím si, že nedůvěra některých členů OZ mě ještě více utvrdila v tom,
že je potřeba dokázat, že volba byla správná, a děkuji těm zastupitelům, kteří mi dali
důvěru. Myslím si, že jsem to ostatním zastupitelům svou prací a výsledky dokázal.

Když je někdo jednou zvolen občany do zastupitelstva, měl by odhodit stranou všechny
své subjektvní názory a zapojit se do práce
pro obec a blaho jejích obyvatel, ať jsou trvalými obyvateli, nebo jen obyvateli rekreačních objektů. Každý občan, který chce být
do zastupitelstva obce zvolen, by si měl především uvědomit, že to, co ho čeká, není jen
politika, ale pokud chce něco dokázat a pro
obec a občany udělat, čeká ho velká zodpovědnost a taky těžká a tvrdá práce. Ať je občan do OZ zvolen za jakoukoli stranu, ať je
na kterékoli kandidátce, musí řešit problémy
a potřeby všech občanů, ať jsou modří, zelení
nebo oranžoví, ať jsou z kteréhokoliv spolku,
ať jsou mladí nebo v důchodovém věku, ať
je někdo ředitel nebo dělník, všem se musí
měřit stejným metrem a hlavně všem podle
zákona a možností obce.
Být členem OZ je věc konkrétní práce, odpovědnosti vůči obci jako takové a občanům,
kteří v ní žijí. To nejsou politické články
do novin, časopisu, rozhlasu a televize. To je
o tom, aby občanům tekla voda, byla kanalizace, svítilo osvětlení, řešil se odvoz komunálního odpadu, aby v obci stála nová škola,
aby se řešily problémy kapacity v MŠ, ordino-

val v obci lékař, byly dobré autobusové spoje.
Taky aby občané v klidu, pohodě a s úsměvem odcházeli z budovy obecního úřadu, ať
řeší stavební povolení nebo jiné své potřeby.
To všechno ovlivňují členové OZ, v čele se
starostou, místostarostou a předsedy jednotlivých komisí, kteří by měli úzce spolupracovat s pracovníky úřadu ve všech směrech, ať
jsou to potřeby občanů, kultura nebo zdraví
či sportovní vyžití, různé opravy, rekonstrukce či investice velké nebo malé, tím vším by
měli všichni v obci žít, je potřeba zlepšit
vzájemné či sousedské vztahy mezi občany,
a budu-li upřímný – též mezi členy OZ, aby
se na Hradištku lépe žilo a obec byla vyhledávaná pro svoji kulturu, sportovní vyžití,
hezké prostředí a dobré vztahy mezi lidmi.
Aby každý, kdo Hradištko navštíví, se sem
rád vracel.
Nechci na závěr svého působení ve funkci
starosty obce hodnotit práci jednotlivých zastupitelů za volební období 2010 – 2014. Ať
si každý sám sáhne do svědomí, co jako člen
OZ pro obec udělal a, lépe řečeno, co udělat
měl. Sám si rád přečtu vyjádření, které měli
členové OZ napsat jako odpovědi na dotazy
redaktorky Zpravodaje L. Haškové, třeba se

potom vyjádřím. Ať občané sami posoudí
a zhodnotí, kdo řeší základní technickou vybavenost obce (voda, kanalizace, osvětlení,
komunikace, autobusová doprava), kulturní vyžití (advent, koncerty, poutě, zájezdy
do divadel, taneční zábavy a další), práce
spolků (hasiči, sportovci, myslivci, zahrádkáři apod.), práce občanských sdružení (Ovčičky, Medník, Posázaví apod.) nebo třeba též
jednotlivých občanů jako osob.
Rád bych seznámil občany s konkrétními
investičními akcemi obce, které probíhaly jak
projekčně, tak realizačně v období 2010 –
2014.
• 	vodovod Pikovice – I. etapa
• 	vodovod Sekanka
• 	kanalizace Pikovice
• 	sběrný dvůr Hradištko
• 	přístavba ZŠ
• 	zateplení a výměna oken ve staré budově ZŠ
• 	vodovod Pikovice II. etapa
• 	vybavení sběrného dvora
• 	pořízení čistícího stroje na silnice
• 	opravy komunikací
• 	opravy po povodních na Brunšově
Náklady na všechny uvedené akce byly přibližně 122,5 mil. Kč, získané dotace byly
ve výši 86 mil. Kč.
Akce neinvestiční povahy hrazené z rozpočtu obce:
• 	rozšíření vodovodní sítě a přípojky
• 	opravy a poruchy vodovodního řádu
• 	rekonstrukce a údržba veřejného osvětlení
• 	opravy místních komunikací
• 	rekonstrukce topení včetně výměny kotle
v MŠ
• 	řešení rozšíření ZŠ o druhý stupeň (6. třída)
• 	oprava přístavba hasičské zbrojnice Hradištko
• 	vybavení hasičského sboru a zásahové jednotky
• 	rekonstrukce bytu školníka na třídu MŠ
• 	dovybavení kuchyně na zvýšení kapacity
vaření
• 	rekonstrukce uvolněné třídy MŠ ve škole
na jídelnu s kapacitou 80 míst
• 	oprava topení a střechy tělocvičny
• 	oprava části schodů na Brunšově a na Hradištku (u bývalého střediska)
• 	spousta dalších menších oprav prováděných průběžně dle potřeby
Všechny akce investičního i neinvestičního
charakteru probíhají podle zákona o veřejných zakázkách, jsou schvalovány členy
OZ a kontrolované finačním a kontrolním
výborem. Dále je dvakrát ročně prováděna
kontrola hospodaření pracovníky kontrolního oddělení Krajského úřadu Středočeského
kraje. Rozpočet hospodaření obce a všech-
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{ SLOVO STAROSTY }
ny změny jsou přístupné všem občanům
na webových stránkách obce.

Spolupráce
obce a spolků
Obec každoročně přispívá vymezenou částkou z rozpočtu všem spolkům na jejich
činnost a činnost zásahové jednotky hasičů
Hradištko a spolupráce se všemi spolky je
na vysoké úrovni. Nejlépe mohu hodnotit
spolupráci obce s hasiči Hradištko, hlavně
pomoc při povodních a živelných pohromách. Dále též při řešení společenských
a kulturních akcí (oslavy 700 let, poutě, advent a další akce). Hasiči Pikovice pomáhali
zásahy při povodních, TJ Slovan Hradištko
se věnuje hlavně práci s mládeží a v oddílech,
myslivci řeší přemnožení divoké zvěře, zahrádkáři organizují pro své členy přednášky
a výlety. Dále obec financuje provoz knihovny a vydávání Zpravodaje.

Spolupráce
obec – občan – škola – školka
V tomto směru je spolupráce na dobré úrovni, ale stále je co zlepšovat. V letošním roce
jsme měli těžké období v době stěhování
obecního úřadu ze zámečku do budovy svazu chovatelů. Pokud vznikl občanům nějaký
problém, omlouvám se, ale nebylo to vůbec
jednoduché, včetně stěhování knihovny
do budovy u hřiště. V návaznosti stěhování
OÚ došlo též ke stěhování správce školky
p. Pazdery do budovy čp. 524 a jeho byt jsme
museli zrekonstruovat na třídu MŠ. Do té
byla přestěhována třída MŠ ze základní školy,
kde byla vybudována nová jídelna pro celou
školu s kapacitou 80 míst.
V této souvislosti jsme museli v naší základní
škole za 2,5 měsíce vybudovat 6. ročník ZŠ
a přijali jsme též žáky ze Slap a Buše, neboť
Štěchovice a Davle naše žáky v důsledku naplněné kapacity odmítly.

Díky T. Hoznourkovi, M. Neužilovi, řediteli
školy O. Hynkovi a ředitelce MŠ M. Bílkové
jsme to zvládli. Náklady na tyto akce se pohybovaly kolem 2,1 mil. Kč.
Dále je připravena studie pro vybudování
druhého stupně ZŠ, to je celá nová budova
včetně šesti tříd, sociálního zařízení, kabinetů, kotelny atd. Toto zařízení by se mělo
vybudovat do 1. září 2015. Žádost o dotaci je
podaná, včetně dofinancování rekonstrukce
školy a školky. Pro zajištění této akce zatím
pracuje mnou jmenovaný tým ve složení
T. Hoznourek, Ing. Vlk a R. Svobodová pod
mým vedením.

Úroveň dalších služeb
Dále bych ve spolupráci obec – občan hodnotil vybudování sběrného dvora na Brunšově.
Tím jsme skutečně umožnili občanům uklá-

dání odpadu do nově zbudovaného zařízení
na velmi dobré úrovni. Dalším technickým
doplněním tohoto zařízení dosáhneme špičkového využití služeb obce pro občany.
Z hlediska dalších služeb obec – občan je
správa vodovodu. Máme své vodní zdroje,
ale také připojenou Želivku, která je v době
povodní nedocenitelná. Myslím si, že služby
jsou na průměrné úrovni a hlavně z hlediska
řešení správy a odečtu je dále co zlepšovat.
Z hlediska dodávky a poruch jsou stížnosti
minimální.
V oblasti dopravní obslužnosti jsme prakticky bez stížností, takže vládne spokojenost.
V oblasti lékařské péče mají naše zdravotnická zařízení vysoce kvalifikovaný personál.
Na poště se průběžně mění otevírací doba,
ale provoz je zaručen. Zajištění zásobování
a prodeje potravin v Pikovicích se zatím nepodařilo vyřešit pojízdnou prodejnou.
Závěrem bych se chtěl ještě v krátkosti zmínit o řešení sporu obce s Královskou kanonií
premonstrátů. V současné době předáváme z nájmu všechny pozemky, které ještě
obec obhospodařuje. Dále probíhají jednání s dr. Špidlou a ministrem zemědělství
Ing. Jurečkou ve věci řešení náhrad a směn
majetku obec – stát – KKP. V případě nedořešení zbývá podání žaloby na stát za určitá
pochybení o náhradu škody. Další informace
podám do voleb.
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat všem
členům OZ za odvedenou práci, také všem
občanům a spolkům za dobrou spolupráci.
Dále bych popřál občanům, ať mají ve volbách šťastnou ruku, ať volí zastupitele, kteří
budou skutečně pracovat a ne politikařit, ať
obec dále vzkvétá a roste. To vše máte v rukou vy, občané. Děkuji.
ANTONÍN MERTA, starosta obce
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JAK PRACOVALI
NAŠI ZASTUPITELÉ?

Před čtyřmi lety jsme dali důvěru jedenácti zastupitelům, aby převzali zodpovědnost
za řízení naší obce. Dnes, na konci volebního období, jsme je požádali, aby zhodnotili
své působení. Každý se měl zamyslet nad tím, čeho chtěl zvolením do zastupitelstva
dosáhnout a nakolik se mu podařilo své plány uskutečnit. Naši zastupitelé odpovídali
na následující otázky:

1. S jakými představami jste vstupoval(a) do minulých
komunálních voleb?
2. Čeho jste chtěl(a) jako zastupitel dosáhnout?
3. Co z vašich plánů se vám podařilo prosadit a realizovat
a co nikoli?
4. V jakých aktivitách by mělo navázat nově zvolené
zastupitelstvo na činnost končícího zastupitelstva?
(Pozn. red.: Odpovědi zastupitelů jsou řazeny abecedně.)

VÁCLAV
BURIÁNEK
 Byl jsem osloven na poslední chvíli jedním z kandidujících uskupení. Velmi jsem
váhal, ale vstoupil jsem s podmínkou zapsání
na poslední místo této kandidátky. K mému
ohromnému překvapení díky preferenčním
hlasům jsem byl zvolen do zastupitelstva.
V této době ovšem došlo k zásadnímu střetu
mezi dvěma stranami a došlo k patové situaci
pěti kandidátů v čele s p. Mertou proti pěti
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kandidátům s Ing. Vondráškem a 11. zastupitel Mgr. Zothová. Po několika složitých
zákulisních jednáních se zdálo jako jediné
možné řešení patové situace, a tudíž zamezení nových voleb, přijetí mé kandidatury
na místostarostu a získání Mgr. Zothové při
hlasování na stranu p. Merty. Ač jsem o tuto
funkci rozhodně neusiloval, toto řešení se
ukázalo jako průchozí.
 Já osobně jsem si po 32 letech v masném
průmyslu, z toho 18 let v podnikání, vytkl asi
tyto své hlavní cíle:

a) aby zastupitelstvo pracovalo jako celek
a nikoli jako několik znesvářených stran
b) být starostovi nápomocen v plnění jeho
úkolů
c) díky výchově od rodičů se snažit obec
uklidit a vyčistit tak, jako je to běžné např.
v Rakousku
d) rozšířit možnosti obchodu a nabídky
sportovního a rekreačního vyžití v obci.
 Ad a) Zastupitelstvo se po celou dobu
scházelo pracovně každé první pondělí
v měsíci a ročně se uskutečnilo průměrně
sedm veřejných zasedání. Domnívám se, že
až na drobné výjimky, většina rozhodnutí
pod tíhou argumentů byla dílem drtivé většiny členů zastupitelstva a práce odpovídala
tématům nikoli politikaření.
Ad b) Netroufnu si hodnotit sám sebe, to je
otázka pro současného starostu.
Ad c) Vlastními silami ve volném čase jsem
se o to maximálně snažil, ale pochopení a velkou podporu zastupitelstva jsem na tuto věc
nezískal. Pracovní četa má mnoho techniky,
ale málo lidí a mnoho jiných úkolů, nežli je
čistota a pořádek v obci.
Ad d) Pro vybudování obchodu ve středu
obce jsem bohužel dosud nenalezl vhodného

{ TÉMA: VOLBY }
investora, byť z objektivních důvodů. Osobně
to beru jako nesplnění svého slibu v minulých volbách, a proto nově již nekandiduji.
 Nové zastupitelstvo by mělo pokračovat
a dokončit řadu investičních aktivit naplánovaných či započatých v tomto období: další výstavba ZŠ, pokračování chodníků, další části
kanalizačních řádů a přípojek k RD, započetí
výstavby nového hřbitova, připravit projekty
a kvalitního zastupitele na spolupráci s MAS
Posázaví.

TOMÁŠ
HOZNOUREK
 Musím se přiznat, že jsem žádné představy
neměl, protože jsem nepočítal s tím, že bych
mohl být do zastupitelstva zvolen.
 Po volbách a seznámení se s novou pozicí
bylo jasné, že je třeba řešit otázku základní
a mateřské školy a také územní plán.

soudním sporům velmi nesnadné. Také pokračovat v budování infrastruktury, občanské
vybavenosti a oživení veřejných prostor.

 Do minulých komunálních voleb jsem
vstupoval s představami, co možná nejvíce
zlepšit pro občany společenské, kulturní vyžití a k tomu zajistit a zlepšit základní technickou vybavenost obce (vodovod, kanalizace, sběrný dvůr, osvětlení a další).

vod Pikovice I. etapa, přístavba ZŠ, rozšíření
osvětlení, opravy místních komunikací, vybudování části chodníku na Rajchardově,
oprava části zámecké zdi, dokončuje se kanalizace v Pikovicích. Dařila se také spolupráce
obce a spolků (hasiči, TJ, myslivci a ostatní).
Mimo volební program se podařilo zrealizovat projekt a stavbu sběrného dvora, opravy
a rekonstrukce komunikací a můstku po povodních v roce 2013, projekty kanalizace pro
horní část Hradištka s propojením do Pikovic, rozšíření vodovodní sítě na Brunšově.
Další akce zmiňuji v článku Ohlédnutí…
na str. 2.

 Zlepšit a zajistit po stránce finanční, organizační a technické možnosti k rychlému
rozvoji obce po všech stránkách. Z volebního
programu strany Starostové a nezávislí (č. 4)
se podařilo realizovat: dokončení IV. změny
územního plánu, vodovod Sekanka, vodo-

 Nepodařilo se zrealizovat projekt na ozelenění obce (zámecké zahrady) z důvodu
prohraného sporu s KKP, investice na cizím
majetku nebyla možná a získanou dotaci na 6,5 mil. Kč jsem musel vrátit. Dále se
nepodařila rekonstrukce objektu proti poště

ANTONÍN
MERTA

 Myslím, že se podařilo realizovat za ty čtyři roky mnohem více věcí, než se původně
plánovalo. Z těch hlavních bych zdůraznil
přístavbu ZŠ, rozšíření MŠ a rekonstrukci
kuchyně, sběrný dvůr, pasport a pojmenování ulic, dokončení a další změna územního
plánu atd.
 Určitě je třeba pokračovat v přípravě kanalizace Hradištko, řešení realizace hřbitova,
pokračování chodníku do Štěchovic a řešení
dopravní situace a značení v katastru obce.

HANA
HRADILOVÁ
 Před volbami v roce 2010 jsem učila v místní ZŠ, která tou dobou praskala ve švech.
Měla jsem velkou vůli pro školu něco udělat.
V té době rozhodně nebylo rozšíření školy
tak jasné a nezpochybňované téma jako dnes.
 Chtěla jsem podpořit myšlenku rozšířit
školu a také přiložit ruku k dílu na poli kulturním.
 Práce zastupitele nejsou jen věci viditelné
navenek. Takže kromě (nejen dětských klavírních) koncertů či podílu na besedách se
zajímavými osobnostmi jsem např. celkem
čtyřikrát vedla konkurzní komise při výběru
ředitelů do obou škol. Jako oddávající jsem
vyprovodila do manželství víc než dvě desítky snoubenců.
 Bezpochyby největším úkolem pro nové
zastupitele bude efektivně spolupracovat a vybudovat dobré vztahy s Královskou kanonií
premonstrátů, které jsou nyní kvůli vleklým
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z důvodu nevyřešených majetko-právních
vztahů. Nepodařilo se dořešit majetko-právní spory obce s KKP.
 V první řadě je nutná výstavba školy pro
druhý stupeň! Dále dořešení kanalizace
a 2. etapy vodovodu v Pikovicích, příprava
projektu kanalizace a čističky v části Šlemín-Brunšov-Rajchardov a dále v části Hradištko-Sekanka-Vojtěška-střed obce. Nutné je
také dokončení chodníku mezi Hradištkem
a Brunšovem, dořešení infrastruktury obce,
vybudování hřbitova a rozhlasu. Zastupitelstvo bude muset řešit majetko-právní vztahy
mezi obcí, státem a KKP. Také by se měly
zlepšit vztahy mezi občany a obcí, mezi jednotlivými spolky a mezi obyvateli obce vůbec.

MILOŠ NEUŽIL
 Uplynulé volební období bylo již mým
třetím, takže jsem z velké části navazoval
na svou práci z předchozích let. Nejsem
úředník, spíše se snažím rozhodovat instinktivně a podle toho, co považuji za správné.
Přesvědčil jsem se také, že v komunálních
volbách je stranická příslušnost až na druhém místě a mnohem důležitější je odhodlání pomoci lidem okolo.
 V první řadě jsem se chtěl zaměřit na získávání dotací a na jejich účelnější využívání.
Z konkrétních projektů to pak byla například
realizace chodníku z Hradištka na Brunšov
či zkvalitnění vodní infrastruktury. Usiloval
jsem také o větší spolupráci se spolky působícími v obci, protože každý, kdo věnuje
svůj čas a úsilí ostatním, si zaslouží podporu
a uznání. Dalším mým cílem byla podpora
tradičních akcí, stejně jako vytvoření nových,
které by všichni Hradišťáci přijali za své.
Podařila se celá řada věcí, na které můžeme být
právem hrdí. Namátkou můžu zmínit například
vybudování sběrného dvora se stálou obsluhou,
díky kterému se podařilo vyčistit jádro obce
od odpadků. Povedla se i náročná rekonstrukce a přístavba MŠ a ZŠ, stejně jako vybudování
bikrosového areálu na Brunšově, které probíhalo ve spolupráci s vyznavači bikrosového a trialového sportu. Do zdárného konce se podařilo
dotáhnout tolik potřebné značení ulic.
 Potěšilo mě, jak občané přijali za své kulturní akce, u jejichž zrodu jsem stál: letní
pouť se zábavou, kterou organizuji spolu
s hasičským sborem, hradištského adventu,
letos také představení Kašpárkova loutkového staročeského divadla. Když jsem jej
do obce zval, nebyl jsem si jistý, zda si u nás
tento žánr najde své diváky, takže mě jeho
úspěch mile překvapil.
Pyšní můžeme být na to, jak jsme zvládli situaci při bleskových povodních v loňském
roce, při nichž jsme byli schopní poskytnout
pomoc našim občanům, ale i obyvatelům
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Štěchovic. Bezchybně tehdy probíhalo zásobování pitnou vodou, spolupráce s charitativními organizacemi i odstraňování povodňových škod, při němž jsem postiženým
bezplatně zapůjčil svou stavební techniku.
Smíšené pocity mám z výsledků církevních
restitucí – soudní spory jsme sice nevyhráli,
ale na druhou stranu se mi povedlo vyjednat
minimální nájemné pro většinu spolků.
Za neúspěch považuji, že se doposud nepodařilo vybudovat tolik potřebné obchodní
centrum.
 V první řadě je potřeba dokončit započatou výstavbu kanalizace a přístavbu 2. stupně
ZŠ. Přestože v hlasování neprošel můj návrh
na montovanou stavbu, která by byla levnější
i rychlejší než schválená zděná, rád bych se
zasadil o to, aby byla stavba dokončená včas
a za výhodných podmínek. Na Brunšově by
měla být prioritou již zahájená rekonstrukce
historické budovy „Kameňák“ – pokud vše
dobře dopadne, mohla by být využita již pro
tyto volby a v budoucnosti se také může stát důstojným místem pro pořádání kulturních akcí.
Důležitá je i snaha co nejvíce přiblížit obecní
úřad lidem, aby na něj mohli přicházet bez
obav a s důvěrou, podpora všech spolků v obci
a rozvoj spolupráce se všemi jejími částmi.
Je také třeba se zaměřit na spolupráci s řádem premonstrátů, protože nevraživost není
v současné situaci na místě. Pokud totiž budou schopni nabídnout rozumný investiční
plán, mohlo by to znamenat řadu nových
pracovních míst pro naše občany. Velkým
problémem pochopitelně bude demolice
U-budovy, o níž řád premonstrátů uvažuje.
Jde o vážný zásah do historického jádra obce,
který zásadně změní tvář Hradištka. Ačkoliv
to pravděpodobně bude velmi těžké ovlivnit,
je nutné účinně chránit práva občanů, kteří
v U-budově bydlí.
Je třeba rovněž zahájit jednání s vedením
České pošty, jejíž otevírací dobu považuji
za velký problém – občané pracující mimo
obec v současnosti prakticky nemají šanci její
služby využívat.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří
mi v uplynulém volebním období dali svou
důvěru – doufám, že jsem ji nezklamal.

IVANA
NOŽIČKOVÁ
 Vzhledem k profesi zdravotní sestry jsem
měla vždy blízko k sociální problematice,
řadu let jsem také působila jako předsedkyně sociální komise. Od počátku jsem se proto
chtěla i v rámci obecního zastupitelstva orientovat převážně na tuto oblast.
 V první řadě jsem chtěla zlepšit péči o jakkoliv znevýhodněné občany, ať už to jsou děti
ze sociálně slabších rodin nebo třeba senioři.
Zvláště na druhé jmenované se obecně ve-

lice často zapomíná, a přitom naši pomoc
opravdu potřebují. Kromě toho jsem se
chtěla zaměřit i na podporu společenského
dění v obci. Nemyslím tím pochopitelně jen
zábavu – venkov býval vždy místem, kde lidé
fungovali jako komunita. Sice si často viděli
„až do talíře“, ale zároveň si vzájemně pomáhali, podporovali se a především se všichni
podíleli na zlepšování společného životního
prostoru. A myslím, že právě obnova těchto tradičních hodnot je to, co z každé obce
může udělat příjemné místo pro život.
 Myslím, že momentálně velmi dobře fungují zejména aktivity Sboru pro občanské
záležitosti, od vítání občánků až po akce
pro seniory (pravidelná setkání, blahopřání
ke kulatinám apod.). Také společenský život
se jednoznačně mění k lepšímu, a to zejména
v oblasti akcí pro děti, na jejichž organizaci se
pravidelně podílím (Pálení čarodějnic, Halloween apod.). Jako členka školské komise
mám velkou radost i z toho, čeho se podařilo
dosáhnout v této oblasti – mám na mysli zejména dostavbu školy. Rezervy naopak stále
vidím v péči o sociálně znevýhodněné občany, zejména pak o děti. Ukazuje se totiž, že
obec má v tomto směru přeci jen omezené
možnosti a pravomoci a neobejde se tedy bez
spolupráce s nadřazenými úřady.
 Určitě je třeba se více zaměřit právě
na rozvoj sociální oblasti a spolupráce s nadřazenými úřady. My v obci můžeme přispět
znalostí místních podmínek a aktivním vyhledáváním osob, které pomoc potřebují, při
její realizaci však už většinou potřebujeme
spolupracovat s dalšími institucemi. Smysl
má také určitě pokračovat ve větším zapojování občanů do dění v obci.

PAVEL PEŠEK
 S představou, že při větší spolupráci zastupitelů se podaří získat od státu více finančních prostředků pro vylepšení životních podmínek a rozvoj naší obce.
 Navázání věcného dialogu s Královskou kanonií premonstrátů a ukončení vleklého sporu, aby se konečně zvelebilo centrum obce.
 Velkou radost mám z přístavby ZŠ, nového
sběrného dvora na Brunšově a rozšíření veřejného osvětlení v celé obci. Mrzí mne, že se příliš nepostoupilo s dostavbou chybějících částí
chodníků propojujících Brunšov - Rajchardov
- Hradištko a nezbyly peníze ne opravu schodů na Brunšově. Přínosem pro zaměstnanost
v regionu by byla ještě větší podpora zahájení
dostavby NFA ze strany OÚ.
 Již zmíněný chodník, zdárně dokončit
realizaci výstavby II. stupně ZŠ, realizovat
bezdrátový rozhlas pro případ nouze, znovu

oživit projekt ozelenění obce a pokračovat
systematicky s výkupem pozemků pro účely výstavby kanalizace a dalších sítí. Šancí
pro oživení zájmu a propagaci našeho regionu
vidím i v těsnější spolupráci s MAS Posázaví.

TOMÁŠ PIPOTA
 Jako nyní, tak i před čtyřmi lety jsem si
přál posunout život na Hradištku k lepšímu
v oblastech jako jsou občanská vybavenost,
inženýrské sítě, služby obecního úřadu.
 Jsem velmi rád, že se naše obec naučila
více využívat dotační finance a nebojí se doplacení části projektů z úvěrů. V současném
systému financování obcí není jiná cesta.
 U takových otázek nerad odpovídám
v první osobě čísla jednotného. V zastupitelstvu má jít o týmovou práci. Celému zastupitelstvu se mimo jiné podařilo rozšířit kapacitu
ZŠ, vybudovat vodovod v Pikovicích, sběrný
dvůr na Brunšově, pojmenovat ulice, zvládnout povodně 2013, započít s výstavbou kanalizace v Pikovicích, připravit další projekty. Nepodařilo se, respektive nezbyly finance
na dokončení chodníku Brunšov – Hradištko.
 Podmiňovací způsob není na místě. Nově
zvolené zastupitelstvo musí dokončit rozpracované projekty – kanalizace Pikovice, stavbu nového pavilonu ZŠ pro II. stupeň a další
rozpracované projekty, kde je počítáno s dotačními financemi. Vyřešit spor s Královskou
kanonií premonstrátů, jinak půjde budoucí
rozvoj Hradištka velmi ztuha. Budu opakovat
poznámku napsanou před čtyřmi lety. Pokud
nebude zastupitelstvo pracovat ve shodě, budou všechny zmíněné projekty a jednání těžko řešitelné.

LADISLAV
VONDRÁŠEK

mozřejmě jsem chtěl rozšířit spektrum spolků v obci, využít šikovné místní lidi k jejich vedení a dát jim výraznou podporu pro
činnost. Vím, že Hradištko má v tomhle ohledu obrovský potenciál a v okolí nám mohou
účast na různých akcích (hlavně pro děti) závidět.

 Chtěl jsem využít zkušeností z prvního volebního období, kdy jsem se z pozice místostarosty snažil přesvědčit starostu o nezbytnosti
investic i za cenu úvěrů. Někdy to bylo pro mě
dost složité, proto jsem se rozhodl aspirovat
na post uvolněného starosty s cílem výrazně většího využívání dotačních titulů, ať už
pro akce investiční, tak i kulturní, sportovní
a společenské. Hodně mě tenkrát inspirovalo
vedení týmu pro pořádání oslav 700 let obce
a nabudil zájem lidí o akce s oslavami souvisejícími. Plánoval jsem pořádání dalších podobných akcí i ve spolupráci s okolními obcemi s cílem sbližování lidí i zviditelnění obce.
Naopak mě trápil spor s KKP a neschopnost
státu vyřešit kauzu církevních restitucí v době,
kdy stát i obce měly dostatek adekvátních pozemků jako náhrady za pozemky zastavěné,
případně důležité pro chod obcí.

 Vzhledem k tomu, že jsem z pozice zastupitele neměl velkou možnost zasahovat
do obecních plánů, věnoval jsem se především práci v TJ a myslím, že se mi ve spolupráci s několika dalšími lidmi podařilo
velice slušně rozšířit práci s mládeží. Místo
obecních společenských akcí jsme pořádali
hojně navštěvované zábavy v tělocvičně, dětské dny na hřišti a Pouťový fotbalový turnaj
za účasti 15 týmů. V zastupitelstvu jsem podporoval většinu investičních akcí financovaných z různých dotačních titulů a jsem rád,
že se jich podařilo dost i realizovat. Mrzí mě,
že nemáme veřejná dětská hřiště a z důvodu
dalšího sporu s KKP o pozemky za hřištěm
ani nemůžeme realizovat plán na rozšíření
sportovního areálu, který je pro nás při narůstajícím počtu sportovců v oddílech velmi
důležitý.

 To jsem vlastně naznačil v první otázce,
chtěl jsem daleko víc spolupracovat s okolními obcemi při řešení problémů mikroregionu, chtěl jsem rozšířit školu a školku, rozšířit
sportovní možnosti nejen pro děti vybudováním dětských i multifunkčních hřišť, zahájit budování kanalizace, dokončit chodník
na Brunšově, pokračovat v rozdělaných projektech (nový sběrný dvůr) a pokusit se podle
zkušeností z jiných obcí a měst vyřešit otázku
motivace k třídění odpadů. Taky si myslím, že
by se dalo daleko lépe a citlivěji využít možností, které skýtají svojí polohou Pikovice. Sa-

 Určitě pokračovat v rozdělaných a připravených investičních projektech (škola, kanalizace...), v tom se asi shodneme všichni nebo
spíš většina z nás. Totéž platí o podpoře spolků a organizací v naší obci. Obec a její úřad
by se měly navenek lépe prezentovat. Jsem
rád, že se v čele většiny kandidátek objevují mladí lidé, uvidíme s jakými představami
míří do vedení obce.

PETR VLK
V době uzávěrky pobýval v zahraničí.

MARIE ZOTHOVÁ
Odpovědi nedodala.

{
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{ TÉMA: VOLBY }

KANDIDUJÍCÍ STRANY
V KOMUNÁLNÍCH
VOLBÁCH

10. a 11. října 2014
Kandidátní listina: HRADIŠTKO - MODERNÍ EVR. OBEC
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Zothová Marie Mgr.
Marková Jitka
Honsová Eva Ing.
Andrlová Olga
Jirásek Josef Ing.
Rodová Jana
Trnka Tomáš Ing.
Kříž Petr
Pivoňková Marie
Tesařík Tomáš
Drapák Filip Ing.

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

65
39
47
38
56
39
58
59
67
36
45

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
LEV 21

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
LEV 21

Povolání

projektový manažer
bankovní úředník
středoškolský pedagog
poštovní doručovatelka
státní zaměstnanec
kuchařka
podnikatel
fotograf, výtvarník
úřednice
výtvarník
ekonom, manažer

Bydliště

Hradištko
Hradištko
Hradištko
Hradištko
Brunšov
Hradištko
Hradištko
Pikovice
Hradištko
Pikovice
Pikovice

Kandidátní listina: ROZVOJ OBCE HRADIŠTKO
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Neužil Miloš
Nožičková Ivana
Chadima Libor
Löbl Jan
Koltok Petr Ing.
Branný Jiří
Jírová Veronika Mgr.
Svoboda Jaroslav
Šváb Jan Ing.
Novotný Radim
Dalibaba Jan

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

50
50
41
61
47
46
40
64
43
46
32

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

podnikatel
zdravotní sestra
instalatér, topenář
podnikatel
finanční poradce
podnikatel
notářská kandidátka
elektrikář
učitel
podnikatel
elektrikář

Bydliště

Rajchardov
Hradištko
Brunšov
Pikovice
Hradištko
Hradištko
Hradištko
Brunšov
Hradištko
Rajchardov
Pikovice

Kandidátní listina: NAŠE SPOLEČNÁ OBEC
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

{

8

Pipota Tomáš
Vondrášek Ladislav Ing.
Hašková Lucie
Čapková Vladimíra
Šmíd Miloš Ing.
Hašek Václav
Loučka Jakub Ing.arch.
Hulcer Marek
Buriánek Václav Ing.
Vondrášková Milena
Hradilová Hana Mgr.

}

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

36
47
31
48
45
40
34
41
36
40
43

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

ekonom a účetní
odborný pracovník
knihovnice
podnikatelka
vedoucí servisu
vedoucí ISB
architekt
umělecký restaurátor
auditor
zdravotní sestra
konzultantka ve vzdělání

Bydliště

Hradištko
Hradištko
Hradištko
Pikovice
Hradištko
Hradištko
Hradištko
Hradištko
Hradištko
Hradištko
Hradištko

{ TÉMA: VOLBY }

Kandidátní listina: SPOLEČNĚ ZA ROZKVĚT OBCE
Kandidát
poř.
číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

příjmení, jméno, tituly

Haba Petr Ing.
Augusta Petr
Janča Josef
Marvanová Jitka Ing.
Vojtěch Tomáš
Macek Tomáš
Zoula Václav
Marvan Jan Ing.
Macková Hana
Černý Pavel
Zemanová Irena Ing.

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

40
71
63
50
49
49
55
49
42
54
28

STAN
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

IT technik
důchodce
IT technik
technik
elektrotechnik
spojař
invalidní důchodce
technik
prodavačka
dělník
účetní

Bydliště

Hradištko
Rajchardov
Hradištko
Hradištko
Brunšov
Brunšov
Hradištko
Brunšov
Brunšov
Pikovice
Hradištko

Kandidátní listina: STABILITA OBCE, SPOKOJ. OBČANŮ
Kandidát
poř.
číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

příjmení, jméno, tituly

Merta Antonín
Vlk Petr Ing.
Drahoš Vladimír
Kurylová Alena Mgr.
Varcaba Stanislav
Vnouček Jaroslav
Kulendík Marcel Mgr.
Zloch Jiří
Branný Jaromír
Merfait Ladislav Ing.
Pšenička Pavel

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

75
52
62
41
67
65
45
54
67
68
70

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

podnikatel
generální ředitel a.s.
podnikatel
státní zaměstnanec
stavební technik
důchodce
státní zaměstnanec
instalatér, topenář
důchodce
podnikatel
podnikatel

Bydliště

Rajchardov
Pikovice
Pikovice
Brunšov
Hradištko
Hradištko
Pikovice
Pikovice
Hradištko
Rajchardov
Brunšov

Kandidátní listina: BRUNŠOV 2014
Kandidát
poř.
číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

příjmení, jméno, tituly

Maxa Marcel
Pipota Josef Ing.
Pešek Pavel
Zavadil Jiří Ing.
Mrázová Petra
Hrabánek Jiří
Smíšková Jana
Zdeněk Rudolf
Burian Milan Ing.
Bareš Bohumil
Svobodová Kateřina Ing.

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

39
40
48
44
37
51
38
38
43
37
44

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

podnikatel
podnikatel
technik
ředitel
porodní asistentka
podnikatel
speditér
systémový specialista IT
IT specialista
ošetřovatel býků
architekt

Bydliště

Brunšov
Brunšov
Brunšov
Rajchardov
Hradištko
Rajchardov
Brunšov
Brunšov
Brunšov
Brunšov
Rajchardov

Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ PRO HRADIŠTKO
Kandidát
poř.
číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hoznourek Tomáš
Branný Antonín Ing.
Hykyš Ondřej
Řepa Pavel
Dalibaba Bohumil
Šindler Rudolf
Švéda Karel
Bejšovec Jiří
Jarůšková Jarmila PaedDr.
Volešák Ladislav
Hoznourek Josef

36
64
36
64
56
65
40
41
58
57
61

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Povolání

projektant
stavební inženýr
podnikatel
důchodce
instalatér
důchodce
televizní technik
logistik
ředitelka MŠ
autodopravce
samostatný referent

Bydliště

Hradištko
Hradištko
Hradištko
Hradištko
Pikovice
Hradištko
Hradištko
Hradištko
Hradištko
Hradištko
Hradištko

{
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{ ROZHOVOR }
Září je pro většinu lidí symbolem začátku školy. A protože je téma škola v naší obci skloňované nejen mezi dětmi a rodiči, ale i mezi
zastupiteli a širokou veřejností, rozhodli jsme se zaklepat na dveře ředitelny a vyzpovídat toho, kdo má o probíhajících změnách
největší přehled. S ředitelem Základní školy Hradištko ONDŘEJEM HYNKEM jsme si povídali o tom, jak se dostal ke své profesi, na čem
závisí kvalita školy a jak vzpomíná na práci se zrakově postiženými dětmi.

Já jsem je na to upozornil. Možná bude začátek chaotický z hlediska organizace. Ale
důležité je, že nastoupili učitelé, kteří mají
zkušenosti s výukou na druhém stupni. Mám
pocit, že rodiče jsou rádi, že jejich děti nemusí jezdit až na Zbraslav nebo do Prahy. Ve Slapech si dokázali zařídit školní autobus, který

Máte nějakou vizi, jak by naše škola
mohla vypadat například za deset let?
Tak daleko ještě nevidím, ale myslím si, že
školu čeká velká proměna a bude to krušná
cesta pro všechny. Všechno je nové a co je
nové, to nese obavy a potíže, než se to zaběhne a vychytá. Byl bych rád, aby naše



HRADIŠTKO MÁ Š

zároveň pomohl našim dětem z Brunšova
i Rajchardova, kterým doteď žádný solidní
ranní spoj nejel.

Od čeho se odvíjí kvalita školy?
Myslím si, že škola stojí na učitelích.
A Hradištko má v tomto směru opravdu štěstí. To, co si dítě ze školy odnese, závisí hlavně
na osobnosti učitele. Prostředí a všechno kolem je až druhořadé.
Já jsem chodil na první stupeň ZŠ v době
revoluce, měnili se nám učitelé, ještě na druhém stupni nebyly skoro žádné učebnice,
přesto nás škola dokázala dobře připravit
na život bez ohledu na vnější podmínky,
které tehdy panovaly. Myslím, že v mnohém
to platí i dnes. Škola stojí a padá s učiteli. Zda
dokážou děti zaujmout a něco naučit, ustát
kritické momenty a být trochu přiměřeně
přísní, protože učitel nemůže být s dětmi jenom kamarád. Paradoxní je, že kontrolní orgány měří kvalitu školy podle hlavní činnosti, což je jen výuka a její organizace, a okolí
měří kvalitu školy podle toho, co dělá navíc,
ve výsledku vlastně na úkor tomu hlavnímu.
Na řediteli je, aby to vybalancoval.


Jaké jste měl prázdniny?
Jak moc mám být vtipný? Byli jsme na „Maltě“ (dělali jsme fasádu). Jinak jsem byl celý
červenec a srpen tady a zařizoval všechno,
co bylo potřeba. Týden dovolené jsem strávil
s rodinou na Lipně a týden doma na stavbě.



Co všechno se ve škole změnilo za rok,
co jste ve funkci ředitele školy?
Změnilo se to, že už nelze počítat s tím, že
všichni všechno vědí. Tím, že škola byla
malá, bylo tu málo učitelů, dětí i rodičů,
tak všichni dopředu o všem věděli, aniž by
se jim to řeklo. Také přibývá hodně nových
lidí i dětí a bude náročnější udržet rodinnou
atmosféru.



Jaký musí být ředitel, aby byl oblíbený
a zároveň měl autoritu?
To bohužel nevím. Jsem v této funkci teprve
rok a pokud jsou mi rodiče, děti a zaměstnanci nakloněni, tak jsem tomu rád. Jestli
obstojím, to se ukáže nejspíš až za několik
let a měl by to zhodnotit někdo jiný. Nejsem
autoritářský typ, mám radši týmové vedení,
ale i tak je třeba si postupně vymezit kompetence. Vybudovat si přirozenou autoritu
je podle mého názoru mnohaletý proces.
V současné době si ve funkci ředitele připadám jako zaměstnanec v provozu, který školu
udržuje, aby plnila své základní povinnosti.
Jsme v hektickém období, kdy se spousta věcí
mění a není vůbec čas myslet na autoritu
nebo na oblíbenost.



Letos poprvé byl na Hradištku otevřen
6. ročník, do kterého nastoupily i děti
ze Slap a z Buše. Měli jejich rodiče svým
způsobem odvahu dát děti do školy, která
se teprve formuje, není zaběhlá?


{
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škola byla schopná pokrýt požadavky rodičů na vzdělání jejich dětí. Aby byla pružná
v nabídce volitelných předmětů. A aby učitelé
byli pružní v přístupu k dětem, podle toho,
jaký se zrovna sejde kolektiv. Dříve byly třídy ve školách asi více homogenní, slabí žáci
se posílali pryč, pár vyvolených na víceletá
gymnázia, ale zůstal poměrně vyrovnaný
kolektiv. Prostě takový byl systém. Dnes
se péče o děti obecně více individualizuje,
učitel musí obsáhnout individuální potřeby
poměrně široké skupiny žáků. V každé třídě
má dnes minimálně pět nějakou specifickou
poruchu učení či chování a na druhé straně
je několik dětí nadprůměrných, ale na každé
z nich platí úplně něco jiného. A záleží jen
na učitelích, jak se zvládnou všem věnovat
v souvislosti s jejich potřebami, aby se jim
ve třídě líbilo a byly spokojení. A nejen oni,
ale i jejich rodiče.
Děti na prvním stupni jsou ještě vděčné a roztomilé. Práce s puberťáky bude
jiná a řekla bych, že náročnější…
Jde o to, jak si je vychováme. Děti, které jsou
v šesté třídě, mívají přirozeně respekt z deváťáků, a to nejspíš mnohem více než z učitelů.



{ ROZHOVOR }
A pak si jako deváťáci užívají po svém roli
nejstarších. Naši šesťáci nad sebou nikoho
staršího nemají a zatím si snad ani neuvědomují, že by se mohli chovat povýšeně právě
proto, že jsou nejstarší. Já je vidím spíš jako
oběti transformace naší školy, na nich se testuje, co a jak bude fungovat.
Když jsem chodila do deváté třídy, měli
jsme několik mladých učitelů, kteří to
s námi neměli vůbec jednoduché. Bude pro
vás náročné učit patnáctileté holky?



dva roky ve škole moje maminka proplakala, ale pak jsme dostali novou paní učitelku
a konečně se to zlomilo. Obecně jsem měl
na třídní učitele a ostatní učitele asi velké
štěstí. Také jsem měl jednoho oblíbeného
učitele, ale toho nakonec vyšetřovala dokonce policie, což bylo takové smutné zjištění, že
nebyl tak fajn, jak se jevil.
Kdy a proč jste se rozhodl stát se učitelem?
Já jsem se nerozhodl, okolnosti to rozhodly za mě. V jedenácti letech jsem začal chodit



ŠTĚSTÍ NA UČITELE
Mladí učitelé by to s nimi asi neměli lehké, ale já nemusím mít obavy.
V jejich očích už nejsem mladý. Ale
je pravdou, že jsou učitelé, kteří raději
učí jen na prvním stupni.

Důležité bylo jednat se zrakově postiženými
jako s normálními lidmi. Jsou mezi nimi velmi inteligentní děti, jsou stejně hodné nebo
zlobivé jako děti v normální škole. Jen si
při hodině tolik nepovídaly, protože kromě
hmatu se spoléhají hlavně na sluch, a tolik
necourají po třídě, takže při vyučování vládl víc klid. Pokud je něco nebavilo, tak spíš
hrozilo, že usnou. Používali jsme hodně speciálních pomůcek, ozvučených míčů, jezdili
jsme na dvojkolech a tak.

vám vyhovuje práce v čistě
 Jak
ženském kolektivu?

Jsem na to zvyklý, pohybuji se v něm
už tak dlouho, že mám spíš obavu, že
bych v jiném kolektivu ani fungovat
nedokázal, i když v lecčems máme
odlišný pohled na svět. Naše paní
učitelky mají rozhodně lepší výtvarné
pojetí, takže veškerou estetiku nechávám na nich. A holt si s nimi nepokecám o fotbale, ale ten pak proberu
o přestávce s klukama.

Co vás na této práci nejvíc bavilo?
Teď trochu hrozí, že se rozteskním... Při
této práci si člověk asi uvědomí rozdíl mezi
povoláním a posláním. Byla to práce, která
byla zároveň mým koníčkem. Ale i ve speciálním školství se v současné době všechno
hodně mění.



„Učitelka není povolání, ale diagnóza“ – jak se tento výrok projevuje u vás doma?
Mám výjimečnou ženu, u které tohle
naštěstí neplatí. Nesekýruje mě, ani
nevychovává. Naopak své profesní
zkušenosti dokáže využít, když se
věnuje naší dceři. A mimochodem,
učitel je taky diagnóza…



Vaše dcera je posledním rokem ve školce. Jak těžké je pro rodiče-učitele dát své
dítě do jiné školy, než ve které působíte? Cítíte určitou nedůvěru nebo spíš možný zdroj
inspirace?
Bydlíme ve středočeské obci, která je srovnatelná s Hradištkem, takže budu mít možnost
nahlédnout, jak to funguje jinde. Jsem zvědavý na běžný každodenní provoz, komunikaci
s rodiči. To, že Bára nebude ve škole, kde učí
její rodiče, bude pozitivní hlavně pro ni. Nikdo z dětí ani učitelů ji nebude moci považovat
za protekční dítě, bude moci být sama sebou.



Jaké máte vzpomínky na svá školní léta
a učitele?
Nebyl jsem ten, koho by dávali ostatním
za vzor. Naopak jsem byl typ dítěte, které by
dnes klidně označili za hyperaktivní. První



Mgr. Ondřej Hynek se narodil v roce 1980 v Praze. Vystudoval sociálně právní činnost na Evangelické
akademii, speciální pedagogiku
na UK v Praze a učitelství angličtiny v Plzni. Jako dobrovolník působil v občanském sdružení organizující aktivity pro děti se zrakovým postižením, jako lektor se
věnoval primární prevenci, krátce
učil mezinárodní studenty na FTVS
UK speciální pedagogiku. Největší část svého profesního života
strávil jako vychovatel a učitel ve
škole pro zrakově postižené v Praze na Hradčanech. Ve volném čase
rád sportuje a hraje na kytaru. Je
ženatý, má pětiletou dceru, s rodinou žije nedaleko Velkých Popovic.

Co byste změnil na českém školství,
kdybyste byl ministrem?
Když jsem býval učitelem, tušil jsem, že
jednou skončím jako ředitel, byl to logický
krok a všechny kolegyně mi to předpovídaly. Nevím, zda jsem si to přál. Jako ředitel si
rozhodně nepřeji být ministrem. Čistě hypoteticky bych jako ministr chtěl pět až deset let
nepřetržitě pracovat na zcela nové koncepci
celého českého školství. Ve skutečnosti práce
ministra totiž vypadá tak, že každý rok vydá
novelu zákona, která změní jen dílčí věci, ty
ale v širším kontextu nefungují. A když se
něco nového zavede, nikdo na to není připravený. Půl roku se s něčím sžíváte a pak se
to zase zruší, protože se zjistí, že to nefunguje. Myslím, že nás nepálí vysloveně špatné
finanční ohodnocení učitelů. Samozřejmě
i dnes vysokoškoláci v soukromé sféře vydělávají nesrovnatelně více než učitelé a i učitelé v západních zemích se mají trochu jinak,
ale všechno má svá pro a proti.


do skauta, což bylo hned po revoluci, kdy byl
znovu obnoven, a dnes jsem rád, že jsem byl
skaut a ne pionýr. Ale myslím, že v tom věku by
mi to bylo jedno a bavilo by mě oboje. Ve třinácti letech jsme dostali na starost malé děti.
Neřekl bych, že by mě to s nimi nějak zvlášť bavilo, ale líbilo se mi, že mě všichni chválili, jak
mi to s nimi jde. Bohužel v 18 letech jsem měl
dělat vedoucího 15letým holkám včetně mé
sestry, se kterou jsme se doma rvali. To byl konec. Ale nedlouho na to jsem dostal možnost
vést kroužek pro děti se zrakovým postižením
a díky tomu jsem se asi rozhodl pro speciální
pedagogiku a práci s dětmi. Přišlo mi, že to je
práce, která má smysl.
Učil jste na základní škole pro zrakově
postižené. V čem byla výuka specifická?
Svým způsobem je tato škola jediná v republice. Tím pádem i ta práce je velmi výjimečná.



Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

SPOUSTA NOVOT VE ŠKOLCE

Někdo by si řekl, že letní prázdniny znamenají ve školství nicnedělání a lenošení. A byl
by „vedle, jak ta jedle“… Od prvních červencových dní až do posledních srpnových hodin
se pro kolemjdoucí z areálu školky ozýval stavební rachot a nebylo možné přehlédnout
party řemeslníků snad všech profesí.

V takto krátké době se například díky novým podmínkám v kuchyni podařilo zvednout kapacitu počtu uvařených a vydaných
porcí oběda. Tímto již zvládneme vařit i pro
případnou úplnou základní školu. Nově
paní kuchařky každé poledne vybíhají kopec
do jídelny v základní škole a obědy školákům vydávají právě zde. Další stavební ruch
v létě probíhal v původním bytě školníka, kde
vznikla třetí třída mateřské školy. Všechny

investice a opravy by samozřejmě nebylo
možné realizovat bez štědrého zřizovatele
obce Hradištko, kterému za toto patří dík.
Prakticky nám třída Soviček slétla kopec
(z detašované třídy v budově základní školy) a uhnízdila se natrvalo v hlavní budově
mateřské školy. Již nyní je zřejmé, že tato
změna přinese spoustu dobrého. Jednodušší
organizací školkového života počínaje, lepší
propojeností a spoluprací tříd a učitelů zdaleka nekonče. V zářijových dnech
jsme zajížděli všechny novoty
a ocenili jsme pochopení rodičů.
Zrekonstruovaná třída Soviček
na návštěvníka dýchne novotou,
ale ani v ostatních dvou třídách se
nezahálelo. Malovalo se, dovybavovalo. V areálu kdeco získalo nový
nátěr. A letos ještě zdaleka nekončíme. V době psaní tohoto příspěvku
probíhá úprava šaten tříd Delfínků
a Dráčků.
A také máme novou paní učitelku

a novou paní kuchařku a nově jsou všechny
tři třídy věkově stejnoměrně smíšené a… Ale
o tom až zase příště. Hezký podzim všem čtenářům přeje
Mgr. MAGDA BÍLKOVÁ,
ředitelka MŠ Hradištko

KNIHOVNA V NOVÉ KAPITOLE
V nové knihovně se postupně zabydlujeme. Rozloučili jsme se po třech letech s Věrou
Vybíralovou, která se vrátila po mateřské do práce. Rozšířili jsme otevírací dobu o jedno
dopoledne, abychom vyšli vstříc většímu okruhu čtenářů. A jedno dopoledne v měsíci
jsme rezervovali pro děti ze školy či školky, takže besedy je neminou.

Když jsme v květnu rozmístili v nové knihovně regály podle potřeby a zaplnili knihami,
prostor stále působil tak nějak syrově. Proto
jsme oslovili naši čtenářku Katku Svobodovou, která nám udělila hodně cenných rad
a nápadů, jak knihovnu zútulnit. Nejprve
jsme tedy pořídili nové stoly a židle pro děti
i dospělé, abychom v červnu mohli uspořádat
naše tradiční pasování prvňáčků. Lehké sto-

hovatelné židle se tak hned osvědčily a daly
zapomenout na složité stěhování těžkých židlí z patra do patra na zámku. Další Katčiny
nápady budeme realizovat postupně, a doufejme, že se v budoucnu dočkáme i nábytku,
který knihovně navrhla na míru. Patří jí velké
poděkování za pomoc a budeme se těšit, až se
časem dobereme k finální proměně.
Text a foto: Lucie Hašková

NOVINKY PRO DOSPĚLÉ
J. Nesbö – Přízrak
V. Vondruška – Husitská epopej I.
J. Červenák – Kámen a krev
T. French – Ztracený přístav
D. Michie – Dalajlamova kočka
A. Mathisová – Dvanáct kmenů Hattiiných
K. Mortonová – Tajemství letního odpoledne
A. Munroová – Příliš mnoho štěstí
K. Ekmanová – Černá voda
Christiane F. – Můj druhý život
J. Pelíšek – Řeka Sázava: 100 let poté
T. Cenková – Jak přežít pubertu svých dětí

NOVINKY PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
L. Zemanová – Madlenka a brejličky
I. Březinová – Danda má hlad
D. Krolupperová – Policejní křeček
V. Matysová – Pavoučí příběhy
A. Lindgren – Jižní louka
J. Kinney – Deník malého poseroutky 8
S. Reschová – Jemně tajemně
A. Westhoff – Amélie v Paříži
R. Fučíková – Jan Amos Komenský
Comenius
R. Chajda – Mladý technik
B. Taylor – Plazi
O. Růžička – Tajemství Egypta
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{ Z PŘÍRODY, SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

ŠVARNÁ TONKA Z HRADIŠTKA
Toto půvabné jméno měla mohutná borovice (s obvodem 310 cm), údajně zasazená
v roce 1620 – její torzo dorazil v roce 2007 orkán Kyrill. Dnes leží u skupinky borovic,
k níž dojdeme po turistické červeně a zeleně značené stezce z jihozápadního okraje
Hradištka.

V jejím sousedství zůstává Krásná Pepina –
ta zde roste od roku 1781, a ač byla již zasažena bleskem, stále prospívá: zatím dosáhla
obvodu 250 cm a výškou 35 metrů vysoko
přesahuje okolní duby. Skupinu doplnila
v roce desátého výročí Hrabalova úmrtí nová
borovička Švarná Maryška. Mimo skupinky
borovic je v tomto krásném lužním lese několik pozoruhodných („nepamátných“) mohutných dubů, v aleji Nymburačka rostl i gigantický 200 let starý smrk, který se podobal
obřímu devítiramennému svícnu.

Hradištko u Nymburku
Hradištek je v naší republice sedm: v souladu
se zdrobnělinou jsou Hradištka (i „Hradišťka“) malá a jen dvě z nich něčím vynikají:
naše Hradištko tím, že na jeho katastrálním území je nejvíc chat ve střední Evropě,
a Hradištko v okrese Nymburk se stejným
„zachatováním“ ještě proslavil ve „Slavnostech sněženek“ Bohumil Hrabal: v Kerském

lese, ráji houbařů, zde dodnes má památná
hospoda Hájenka na jídelním lístku kančí
„se šípkovou“ a „se zelím“. Přímo přes Labe
v Kostomlatech u Nymburka se odehrávaly
„Ostře sledované vlaky“ (nádraží ve filmu je
však v Loděnicích u Berouna), pivovar z „Postřižin“ je bývalý pivovar v Nymburce. Bohumil Hrabal, který by se letos dožil sta let,
je na hřbitově v Hradištku pohřben spolu se
svými rodiči, manželkou, bratrem i strýcem
Pepinem. Končí zde složitá naučná stezka,
která vede i po silnici „Betonka“ kolem altánu s minerálním Josefským pramenem,
doprovázeného dřevěnou sochou světce
a pomníkem Postřižinskému pivu.

Další zajímavosti o Hradištku
Toto Hradištko v Polabí bylo často ohrožováno povodněmi (ještě že jsme vysoko
na kopci) a les „Kersko“ pravděpodobně získal jméno proto, že hluboko do něj pronikaly ledové kry. Na severním okraji přírodního

parku místě zvaném „U kamene“ najdeme
zajímavý menhir, možná hraniční kámen
kmenových knížectví Čechů, Zličanů a Pšovanů. Po starých migračních cestách do Čech
občas doputuje los – 500 km dlouhou cestou
z národního parku Kampinos v Polsku. Jednomu z nich Kerský les připomínal původní
domovinu natolik, že zde pobýval několik
let…
Text a foto: Edita Fikerová

MŮJ DĚDEČEK BOJOVAL NA PIAVĚ
Na svého dědečka a jeho léta strávená v uniformě rakousko-uherské armády v době
první světové války zavzpomínala paní Marie Tomášková. Znáte-li i vy zajímavý příběh
vašich předků, kteří žili v naší obci, budeme rádi, když se s námi o něj podělíte.

Můj děda František Kudrna
se narodil v roce 1895. Když
mu bylo 19 let, nastoupil jako
vojín Rakouska-Uherska do
války. Nebyla to pro dědu lehká záležitost, ale byl mladý
a i když to bylo velmi těžké,
byl skutečně odvážný a nebál
se. Nějakou dobu byl v Brně,
kde se připravovali k odjezdu
na frontu. Bojoval na řece Piavě v severní Itálii. Bylo to velmi
kruté a bolestivé. Denně zranění a mrtví vojáci.
Přátelil se se selským chlapcem, který pocházel z blízké
vesnice u Nesvačil v okrese Beroun, kde se
děda narodil. Ten chlapec byl velmi bojácný a když na něho přišla noční služba, bál se
a děda chodil za něho. Chlapec byl jediným

synem ze statku, proto jeho
rodiče často posílali balíky
s jídlem a on se s dědou dělil.
Tento mladý chlapec bohužel
ve válce padl.
Děda nám vyprávěl, jak vojáci znepřátelených stran
ve dne proti sobě bojovali.
Večer je ale hlad dohnal na
srbské pole, kde obě strany hledaly na polích zeleninu a brambory. Často
se stávalo, že na ně číhaly srbské ženy a hodněkrát
byly v útoku úspěšné – bohužel.
Když válka skončila, náš děda měl to štěstí,
že se mohl vrátit domů, ale dlouho se léčil
z různých nemocí.
Do Štěchovic se přistěhoval už jako ženatý
v roce 1922. S manželkou měli dvě děti –
dceru (moji maminku) a syna. V roce 1948
se celá naše rodina přestěhovala na Brunšov, kde děda žil do konce svého života.
Vždycky jsme velice rádi poslouchali, když
vypravoval o životě ve válce, někdy to však
bylo dosti kruté. Na našeho dědu rádi vzpomínáme, dožil se ve zdraví 84 let.
Text: MARIE TOMÁŠKOVÁ z Brunšova
Pohled od F. K. odeslaný 24. 5. 1918

PODĚKOVÁNÍ
OBČANOVI
I. HRAZDIROVI
Rád bych poděkoval panu Ivo Hrazdirovi
za záchranu života občana, který se 11. července chystal zaparkovat u prodejny řeznictví na Brunšově. Řidič bohužel auto nedobrzdil a sjel do řeky. Pan Hrazdira se bez
váhání vrhl do vody a pomohl muži dostat se včas z auta ven. Jsem rád, že máme
mezi sebou takové občany, kteří neváhají pomoci druhým v nouzi. Jelikož se
podobný incident nestal poprvé, je třeba
zajistit na parkovišti nakupujícím větší
bezpečí, čímž bych rád apeloval na dotyčné majitele pozemku. Děkuji.
ANTONÍN MERTA, starosta obce
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{ SPOLKY }

ČERNÁ ZVĚŘ – POŘÁD DOKOLA
„Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu jak postupovat v případě, když kolem
naší chaty v Pikovicích běhají kanci. Jsou přemnožení a ohrožují naše děti i nás. Nikdo
to neřeší a začíná to být už nebezpečné, jelikož se tam pohybují i během dne. Děkuji
za pomoc. M. H.“ Tak zněl e-mail adresovaný mysliveckému hospodáři. Jelikož se
takovými dotazy zabývá dnes a denně, rozhodl se odpověď uveřejnit ve Zpravodaji.

Vážená paní H., předně by mě zajímalo,
jakým způsobem vás černá zvěř ohrožuje.
To, že se někde vyskytuje, ještě neznamená,
že někoho ohrožuje, myslím, že pouštět se
do křížku s člověkem, je to poslední, co divoká prasata zajímá. Pokud tedy prase někoho
napadlo, je divné, že mě o tom PČR neinformovala a že o tom nevím.

To, že se pohybují i ve dne, je způsobeno tím,
že v lese je asi sto tisíc houbařů, kteří nerespektují vůbec nic, tedy ani to, že by neměli
nechat své čtyřnohé miláčky volně pobíhat
a prasata z houštin vyhánět. O tom, jak by se
měli v lese chovat, asi někde četli nebo slyšeli,
ale že by to dodržovali, to jaksi ne... Je přece
demokracie, já můžu všechno... Co má asi
pak to prase dělat, naučit se létat nebo lézt
na stromy a dělat si tam hnízda?
Prasata v obci řešíme intenzivně již minimálně
dva roky, to i ve spolupráci s obecním úřadem
a panem starostou. Na vlastní riziko konáme
naháňky tam, kde je o strach vystřelit. Jsem
stále, jako vedoucí honu, jednou nohou v kriminále. Prasata dokonce chytáme do odchytového zařízení, pořízeného obcí, kde je usmrcujeme, samozřejmě dle povolené výjimky ze
zákona. Je to opravdu vrcholem hrůzy a noční
můrou pro myslivce a člověka, který má přírodu rád. Fotografii z odchytu vám zasílám jako
přílohu, udělejte si představu, jak je příjemné
takto prasata pozabíjet. Snažíme se prasata
lákat na vnadiště a krmeliště v lesích daleko
od obce, nákup krmiva stojí neskutečné peníze, které nám nikdo nedá. Vše jde z našich
kapes. Můžu se upsat do Zpravodaje, který si
osmdesát procent chatařů nepřečte nebo ani
neví, že obec nějaký Zpravodaj vydává, protože se o dění v obci nezajímají. Když ale prase
zaryje vedle jejich plotu, to vědí, kde obecní
úřad je a kde si stěžovat...
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Xkrát jsem psal, aby lidi nevyváželi shnilá
jablka a další bioodpad do lesa za ploty sousedů, je to něco platné? Není... Předevčírem
jedu z kontroly krmeliště a proti mně paní
s kolečkem plným nahrabaného listí a jablky.
Kam to veze? Do strouhy dva metry od plotu
paní W., která mi bude volat počítám do tří
dnů, že jí prasata ryjí kolem plotu. Až se začnou lidi chovat jako
„člověk moudrý nebo-li
Homo sapiens sapiens“
a nebudou si prasata do
vesnice lákat, možná se
situace zlepší velmi radikálně. Hradištko ještě neví, co to jsou přemnožená prasata. O přemnožení nemůže být
zdaleka ani řeč, jděte
se podívat k Mníšku,
Bratřínovu, Bojanovicím, tam jsou prasata
přemnožená...
Vůbec netušíte, kolik
úsilí nás stojí, abychom
prasata z obce dostali. Vše pak zhatí nějaký
doveda, který si udělá kompost za plotem,
lépe za plotem souseda, aby měl zahrádku
čistou, osetou udržovaným anglickým trávníčkem. Myslivost děláme (stejně tak 99 %
všech myslivců v republice) jako koníček,
který má ale svá zákonná pravidla. Těch se
musíme striktně držet, a pokud je jen náznakem porušíme, hned jsme soustem pro
média. Proč jednoduché pravidlo o ukládání zahradních zbytků nedodržují obyvatelé? Vždyť máte i možnost bioodpad legálně
ukládat. Naproti sběrnému dvoru je zřízeno

svozné místo. Ví to vůbec někdo? I proto nechápu, jak jste přišla na to, že nikdo problém
neřeší, vždyť i toto svozné místo je jedním
z pokusů o řešení.
Černá zvěř je pro myslivce i pro obecní úřad
velké téma a snažíme se problém intenzivně
řešit. Nikdy ale nevyloučíme, že se s prasaty
kolem chaty nesetkáte. Výskyt černé zvěře
v lese okolo Hradištka je realita, stejně tak
jako 1 735 rekreačních objektů. Pokud jen
z každé desáté chaty vyvezou zahradní zbytky za plot, obvykle velmi chatrný, který není
pro prase žádnou překážkou, nesmíte se divit, že si prasata k takto prostřenému stolu
přijdou zahodovat. Bohužel nejen k tomuto
stolu, ale i do přilehlých zahrad. Aby plot
návštěvě strávníků zabránil, musel by být
opravdu bytelný. A kolik z vás to tak má???
Letošní rok jsme krom odchytu jedenácti
prasat, uspořádali v netradičním zářijovém
termínu naháňku v lokalitě Mandát a Sekanka. Bylo to velmi nebezpečné, není ještě spadané listí, leče jsou tedy velmi nepřehledné.
Nedovolím tedy, hlavně z bezpečnostních
důvodů, nějakou další podobnou hurá akci,
ke které jsme přistoupili na základě neustálých stížností. Dalším termínem na naháňky
bude nejdříve konec října, kdy listí opadá,
a nebudu se muset strachovat, že budu hlavní hvězdou Krimizpráv na Primě... Celkem
je v okolí Hradištka k dnešnímu dni uloveno
22 kusů černé zvěře, loni a předloni to bylo
za celý rok kolem 55 prasat. Vše má své termíny i podzimní hony. Zatím tedy lovíme
hlavně individuálně, a věřte, že to není tak
jednoduché, jak si mnozí myslí. Manželka by
mohla vyprávět, jak často jsem v lese a kolik času myslivost a lov zabírají... Chtěl bych
vidět, komu by se to líbilo a jak by byla jiná
žena tolerantní...
Text a foto: RUDOLF ZDĚNEK,
MS Medník Hradištko

{ SPOLKY }

CYKLISTICKÝ KLUB PIKOLO
Tak jak již bylo avizováno v minulém čísle Zpravodaje, vydali se členové cyklistického
klubu PIKOLO, posílení o spřátelené cyklisty z okolních obcí, na cestu směr Karlštejn.

Abychom dosáhli kýženého cíle ve zdraví (cesta k Berounce po hlavních silnicích)
a ne úplně vysíleni (vzdálenost), zvolili jsme
alternativu posunu vlakem ze stanice Petrov
u Prahy do stanice Zbraslav. Přepravu kol
v tomto počtu ve vlaku jsme zvládli a je vidět, že i České dráhy na nás cyklisty myslí.
Ve Zbraslavi jsme najeli na cyklostezku vedoucí po pravém břehu Vltavy a cestu přes
její tok jsme absolvovali po zavěšené lávce.

Nutno dodat, že tento způsob elegantně vyřešil bezpečný přesun nejen cyklistů přes řeku
a další frekventované úseky směrem k toku
Berounky. Dále jsme již pokračovali podél
Berounky až do podhradí hradu Karlštejn,
kde jsme se občerstvili a vydali se zpět stejným směrem. Ti odvážnější z nás absolvovali
zpáteční cestu po vlastní ose, my ostatní jsme
ve Skochovicích opět nasedli na vlak a přiblížili se k domovu. Počasí nám přálo a kratší

etapa měřila kolem 65 km. Těšíme se na další
výlety a děkujeme všem účastníkům.

ZA ČISTÉ (NEJEN) PIKOVICE
Dovolte mi, abych si povzdechla nad chováním některých našich občanů, chatařů
i rekreantů. Pro některé z nich je používání odpadkových košů, popelnic a zvláště využívání sběrného dvora stále velkou
neznámou.
Musím se jen podivit, když se např. u popelnic pod restaurací U Dolejších nakupí
množství lednic, TV či třeba i sedací souprava. Tyto odpady nikdo na rukou nepřinese,
tak mě mrzí, že o několik kilometrů dále by
jej mohli občané ZDARMA uložit do sběrného dvora a ne zatěžovat pracovníky OÚ, kteří poté musí tento odpad uklízet. O použití
velkoobjemových kontejnerů ani nemluvím.
Další kauzou o čistotě v naší obci jsou nezodpovědní pejskaři. Velká část bohužel po svém
psovi na procházce obcí není schopna nebo
spíše ochotna uklidit výkaly a není jim hloupé nechat psa vykálet uprostřed obce nebo
i sousedovi před plotem. Jsme sice na vesnici,
ale myslím, že i toto patří ke slušnému chování a určité zodpovědosti.
Text: KATEŘINA CIENCIALOVÁ

ROZVRH HODIN V TĚLOCVIČNĚ 2014/2015 od 1. 10. 2014 do 15. 3. 2015
8.00 - 14.00

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

14.00 - 15.30 15.30 - 16.00

16.00 - 17.00

MÍČOVÉ
HRY
děti
Kučerová

ZŠ HRADIŠTKO

ZŠ HRADIŠTKO

FOTBAL
minipříp.
Švábová, Vybíral

FOTBAL
st. přípr
Hladík

TANEC (do 16:30)
mládež
Marková
NOHEJBAL
Blažek

18.30 - 19.30

FOTBAL
st. příp.
Buňata, Martinkovský

19.30 - 20.00

AEROBIK
ženy
Varcabová I.

20.00 - 21.00

21.00 - 22.00

VOLEJBAL
Svobodová

FOTBAL
ml. žáci
Vondrášek

FOTBAL
ZDR.
CVIČENÍ
ml. příp.
Kirchberger, Hoznourek Vondrášková
TANEC (od 16:30)
mládež 6-18 let
Marková

ZŠ HRADIŠTKO

ZŠ HRADIŠTKO

18.00 - 18.30

GYMNASTIKA
mládež 6-18 let
Marková

ZŠ HRADIŠTKO

MŠ HRADIŠTKO

17.00 - 18.00

BASKETBAL
dospělí
Kučera
FOTBAL
dorost, dospělí
Šmíd, Švéda

AEROBIK
ženy
Varcabová I.

VOLEJBAL
Svobodová

NOHEJBAL
Hašek P.

FOTBAL
dorost
Šmíd, Malkovský

FOTBAL
dospělí
Švéda, Hošna

VOLEJBAL
Janda
FOTBAL (od 19:00)
ASPV
Čermák

NOHEJBAL
Pikovice
Krupka

V případě celodenních akcí v sobotu, je možné využít k nahrazení sobotního cvičení po dohodě i nedělní termín volejbalu. Platby členové:
příspěvek 500 Kč/rok, zvýhodněná sazba nájem 100 Kč/hod., celodenní dle hodin max. 800 Kč. Platby nečlenové: sazba nájem 200 Kč/hod
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{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 4. SRPNA 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:

• 	Rozpočtovou změnu č. 2/2014, kdy se příjmy navyšují o částku 43 691 tisíc Kč, celkové příjmy činí 69 328 tisíc Kč. Výdaje se
navyšují o částku 54 853 tisíc Kč, celkové
výdaje činí 79 092 tisíc Kč. Schodek bude
hrazen pomocí cizího financování, schválený úvěr ČS, a.s. a zápůjčkou od SFŽP.
• 	Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, č. stavby IV-12-6002554 na pozemcích
parc. č. 91/28, 108/22, 108/56,804/9, 870/3,
870/4, 125/1 v obci Hradištko. Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla předložena
Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti 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 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 stavebním
řádu. Věcné břemeno se zřizuje úplatně,
předpokládaný rozsah činí 125 m délkových, což činí 7 500 Kč + DPH.
• 	Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy právu provést stavbu,
č. stavby IV-12-60022554 na pozemku
parc.č. 108/56 v obci Hradištko, jehož je
obec Hradištko z ½ vlastníkem. Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla předložena Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti 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 změně některých zákonů (energetický zákon)
a podle zákona č. 183/2006 S., o územním
plánování a stavebním řádu. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, předpokládaný
rozsah činí 93 délkových metrů, což činí
5 580 Kč + DPH.
• 	Uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s., č.stavby IV-12-6009380
na pozemcích parc.č. PK 515/21, PK 518/2
v obci Hradištko. Věcné břemeno se zřizuje úplatně – jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
3 744 Kč + DPH.
• 	Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti-č.stavby IV-12-6013381
na pozemcích parc.č.502/156, 502/157,
502/158 v obci Hradištko, se společností
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ČEZ Distribuce, a.s. Veřejné břemeno se
zřizuje úplatně – jednorázová náhrada
za zřízení věcného břemene se sjednává
ve výši 8 400 Kč včetně DPH.
• 	Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti – č. stavby IV-12-6013791
na pozemcích parc. č. 832/1, 849/2, 881/1,
881/4 v obci Hradištko se společností ČEZ
Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zřizujeúplatně, jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši
15 800 Kč + DPH.
• 	Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti-č.stavby IV-12-6015826
na pozemku parc.č.PK 517 v obci Hradištko, se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1 000 včetně DPH.
• 	Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 405/39, 405/40,
405/47, 405/56, k.ú. Hradištko pod Medníkem. Jedná se vodovodní řad uložený v pozemcích parc.č. 405/39, 405/40, 405/47,
405/56 v časti obce Hradištko v lokalitě
Na Hradcích.
• 	Z áměr výkupu pozemku parc.č. 553/9
o výměře 527 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace. Celková cena je stanovena
částku 26 350 Kč, tj. 50 Kč/m2. Jedná se
o komunikaci v místní části obce Pikovice
v lokalitě Na Holáku.
• 	Výkup pozemku parc.č. 584/11 o výměře 358 m2, ostatní plocha, manipulační
plocha, nově vzniklého na základě GP č.j.
2513-51/2012 pro rozdělení pozemků parc.
č.584/2 a parc. č.583. Jedná se o komunikaci
a manipulační plochu u restaurace U Dolejších, místní část obce Pikovice. Celková částka činí výši 35 800 Kč, tj. 100 Kč/m2.

• 	Výkup pozemku parc.č.616/1 o výměře
832 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Jedná se o místní komunikaci v místní
části obce Pikovice.
• 	Prodej pozemků parc.č.st. 2529, zastavěná
plocha a nádvoří, výměra 21 m2 a pozemku parc.č.st. 2496, zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky se nachází v místní části
obce Rajchardov a Brunšov a jsou zastavěny stavbou technického vybavení ve vlastnictví společnosti Telefónica Czech Rep.
a.s. Cena pozemků je stanovena na 500 Kč/
m2, celková cena 31 500 Kč.
• 	Záměr prodeje pozemku parc.č. 502/125,
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 451
m2. Pozemek se nachází v místní části
Hradištko v ulici Essenská a je územním
plánem určen k umístění objektu trvalého
bydlení.
• 	Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní
školy Hradištko.

• 	Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské
školy Hradištko.
• 	Výsledky výběrového řízení na akci „Dovybavení kuchyně v objektu MŠ Hradištko
a jídelny ZŠ Hradištko“ a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy dle výsledků výběrového řízení.
• 	Z nění a uzavření podnájemní smlouvy
na byt č. 1 v domě č.p. 524, Sportovní ulice, obec Hradištko pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
• 	Výsledky výběrového řízení na pronájem
bytu č. 2 a bytu č. 3 v domě č.p. 524, ulice
Sportovní. Obec Hradištko pověřuje starostu obce k podpisu smluv.
• 	Podpis smlouvy č. 12133671 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí ČR. Podpora je určena výhradně na akci „Hradištko-Pikovice,
tlaková kanalizace a ČOV“. Ve smlouvě
bude opravena adresa obce Hradištko dle
aktuálního platného sídla.
• 	Vyhlášení výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na zakázku
„Protipovodňová opatření obce Hradištko II“.
• 	Dohodu o ukončení platnosti smlouvy
o dílo na projekt „Protipovodňová opatření obce Hradištko“ uzavřenou mezi obcí
Hradištko a panem Lukášem Melkou.
• 	Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o úvěru č.10697/14/LCD ze dne12. 5. 2014
s Českou spořitelnou, a.s.
• 	Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí bankovní záruky č. 10698/14/
LCD ze dne 12. 5. 2014 s Českou spořitelnou, a.s.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• 	Z áměr prodeje pozemků parc.č. 605/1,
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 929
m2 a parc.č. 605/20, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 114 m2. Pozemky
se nachází v místní části Pikovice. Tyto
pozemky se nebudou do konce tohoto volebního období projednávat.
• 	Znění Obecně závazné vyhlášky obce Hradištko č. 1/2014 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných zařízení. Občanům
bude rozeslán dotazník, aby se k této OZV
vyjádřili.

Zastupitelstvo obce ukládá:
• 	Projednat zadání a vyhlášení výzvy na
zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a provádění stavby objektu budovy Základní školy pro II. stupeň
ZŠ Hradištko nejpozději na dalším veřejném zasedání zastupitelstva.

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 27. SRPNA 2014
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
• 	Záměr prodeje pozemku parc.č. 465/8, zahrada o výměře 1 591 m2 a parc.č.st. 893
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře
64 m2, zapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj.
Pozemky se nachází v místní části Hradištko, ul. K Sekance. Na pozemku se nachází stavba rekreační chaty č.e. 593, majitel
této stavby bude chatu prodávat společně
s obcí.
• 	Záměr prodeje pozemku parc.č. 502/81,
trvalý travní porost o výměře 51 m2, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
dle geometrického plánu č. 2494-24/2012,
ověřeného Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj dne 15. 5. 2013 pod č.j.
1034/13. Pozemek se nachází v části Hradištko, ulice Essenská a jedná se očást pozemku parc.č. 502/61.
• 	Z áměr výkupu pozemku parc.č. 80/31,
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242
m2, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, dle geometrického plánu č. 264427/2014, ověřeného Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj dne 30. 7. 2014 pod
č.j. 52/2014. Pozemek se nachází v místní
části Hradištko a jedná se o část pozemku
parc.č. 80/11, katastrální území Hradištko
pod Medníkem, zapsaného na LV 10001,
který je užíván jako součást veřejné komunikace, ulice Sportovní.
• 	Záměr výkupu pozemku parc.č. 237/15,
ostatní plocha, ostaní komunikace o výměře 112 m2 zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Pozemek se nachází v místní části
Brunšov, je ve vlastnictví soukromé osoby
a je součástí veřejné komunikace (schody).
Cena je stanovena ve výši 50 Kč/m2, celková částka je ve výši 5 600 Kč.
• 	Záměr výkupu pozemku parc.č. 465/74,
zahrada o výměře 117 m2, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, dle geometrického plánu č. 2548-8/2013, ověřeného
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj
dne 19. 11. 2013 pod č.j. 2569. Pozemek
se nachází v místní části Hradištko a jedná se o část zahrady, která je užívána jako
součást veřejné komunikace. Cena je stanovena ve výši 50 Kč/m2, celková částka je
ve výši 5 850 Kč.
• 	Uzavření smlouvy o výkupu pozemku parc.
č. 553/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 527 m2, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj. Pozemek se nachází

v místní části Pikovice, lokalita Na Holáku,
jedná se o slepou nezpevněnou komunikaci ve vlastnictví fyzických osob. Cena je
stanovena ve výši 50 Kč/m2, celková částka
je ve výši 26 350 Kč.
• 	Záměr pronájmu pozemku parc.č. 604/12
PK o výměře 2 945 m2, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj. Pozemek se nachází
v místní části Pikovice ve vlastnictví fyzické osoby a je užíván pro účely kempu
a z části je zastavěn budovami sociálního
zařízení – tyto stavby jsou ve vlastnictví
obce Hradištko.

bytu č. 3 v č.p. 524, ulice Sportovní, obec
Hradištko s Ing. Václavem Kobrem za měsíční nájemné ve výši 6 500 Kč.
• 	Zadání a vyhlášení výzvy na zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby objektu budovy
základní školy pro II. stupeň ZŠ Hradištko.
Projektová dokumentace bude zpracována
jako zděná stavba.
• 	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na „Provozování veřejného vodovodu“ ze dne
1. 3. 2000 mezi smluvními stranami obec
Hradištko a Vodohospodářské služby, spol.
s r. o.

• 	Uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti – č. stavby IV-126012888 na pozemku parc.č. 660/1 v obci
Hradištko, části Hradištko, k.ú. Hradištko
pod Medníkem (stavba ČOV Pikovice),
zapsaném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj.
Společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ
CZ24729035 byla předložena Smlouva
o zřízení věcného břemena – služebnosti
– zřízení, umístění a provozování distribuční soustavy podle § 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), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „energetický zákon“)
a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně, jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
1 200 Kč.

• 	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací v projektu „Hradištko-Pikovice, vodovod – II. etapa“ ze dne
25. 6. 2012 mezi obcí Hradištko a spol.
ZEPRIS, s.r.o.

• 	Schvaluje výsledky výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Snížení prašnosti na území obce Hradištko –
čistící vůz“ a pověřuje starostu obce uzavřít
smlouvu se společností Unikont Group
s.r.o., jejichž nabídka byla vyhodnocena
jako nejvýhodnější.

ZASTUPITELSTVO
JEDNALO
MIMOŘÁDNĚ

• 	Výsledky nabídkového řízení na „Podání
cenové nabídky na zajištění vyhotovení
územního plánu sídelního útvaru Hradištko a podání cenové nabídky na zajištění vyhotovení územního plánu zachycujícího právní stav po vydání jeho změny“
a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu
s panem Ing. Petrem Laubem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
• 	Schvaluje podpis podnájemní smlouvy
s vítězem výběrového řízení na podnájem
bytu č. 2 v č.p. 524, ulice Sportovní, obec
Hradištko s paní Danou Šubrtovou za měsíční nájemné ve výši 5 185 Kč.
• 	Schvaluje podpis podnájemní smlouvy
s vítězem výběrového řízení na podnájem

• 	Příkazní smlouvu 03/14 mezi obcí Hradištko a spol. DIANA, s.r.o., předmětem
smlouvy je administrace, včetně závěrečného vyhodnocení akce „Hradištko-Pikovice, tlaková kanalizace a ČOV“.
• 	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách
přenechání tělocvičny k užívání tělovýchovné jednotě uzavřené mezi obcí Hradištko a Tělovýchovnou jednotou Slovan
Hradištko, o.s., kde se mění doba užívání
na dobu určitou na dobu 15 let.
• 	Schvaluje výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku „Navýšení kapacity sběrného dvora
Hradištko“.

17. ZÁŘÍ 2014
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
Výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Navýšení kapacity sběrného dvora“ a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu se společností MEVA-TEC s.r.o., jejichž nabídka
byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Zastupitelstvo
bere na vědomí:
Informaci starosty Antonína Merty o stavu sporu s Královskou kanonií premonstrátů a jednání s ministrem zemědělství
Marianem Jurečkou.
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VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV PIKOVICE

Již několikátý měsíc probíhá v Pikovicích výstavba kanalizace a čistírny odpadních
vod. Svým způsobem zasahuje do života všem místním obyvatelům, nejvíce pak těm,
kteří se k připojení ke kanalizační síti přihlásili. V současné době je položeno cca
8 km kanalizačního potrubí, připraveno je cca 100 kanalizačních přípojek a probíhají
stavební práce na objektu ČOV, včetně montáže samotné technologie. Předpokládaný
termín dokončení je v prosinci letošního roku. Poté poběží roční zkušební provoz.

Přes snahu důsledné přípravy před realizací je
třeba některé věci řešit a přizpůsobit i v průběhu samotné výstavby. Ať jde o plánovaný
harmonogram stavby nebo systém měření
množství odpadních vod. S původně zamýšleným způsobem stanovení ceny za odvedené odpadní vody, který vycházel jistě z logické myšlenky spravedlivého měření, však
nepočítá současná platná legislativa, a tudíž
bylo třeba respektovat příslušné zákony
a související vyhlášky. Proto byl tento systém
pozměněn na způsob stanovení tzv. směrných čísel v souladu s vyhláškou č. 428/2001
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích).

Realizace přípojek
Výstavba ČOV a hlavních kanalizačních větví běží podle stanoveného harmonogramu.
Realizaci kanalizačních přípojek bylo třeba
během léta přizpůsobit časovým možnos-

tem a zejména naplánovaným dovoleným
vlastníků nemovitostí. Proto nejsou realizovány přípojky v jednotlivých ulicích plynule
za sebou, ale stavba je nucena „přeskakovat“
z místa na místo. S tím realizační tým počítal
a i přesto, že to působí na oko chaoticky, má
to své odůvodnění. Skloubit a kontinuálně
naplánovat 235 ks přípojek nese svá úskalí,
tím spíše, když celá řada nemovitostí slouží
pouze k rekreaci a majitelé se zde nezdržují
pravidelně.
Ještě jedna žádost na ty, kteří budou na kanalizační síť napojeni. Prosím o okamžité zajištění přípravy elektrické přípojky
a o spolupráci při stanovení termínu realizace, abychom nebrzdili stavbu a vaše kanalizační přípojka mohla být dokončena
včas!!!
Chtěla bych poděkovat všem, kteří při této
stavbě s pochopením respektují administrativní náležitosti, postupy realizace stavby
a v neposlední řadě i stávající, dosud nedo-

končené opravy povrchů komunikací, jež
tyto finální opravy teprve čekají. Na druhé straně bych chtěla požádat ty, kteří mají
o stavbě pochybnosti, které pak šíří ve svém
okolí, aby své připomínky a dotazy směřovali
přímo na nás. Všichni, kteří se tímto projektem zabýváme a snažíme se o jeho úspěšné
dokončení, vám budeme rádi k dispozici
a rádi s vámi připomínky prodiskutujeme.
Text a foto: IVETA MYŠKOVÁ

KNIHA „ŘEKA SÁZAVA 100 LE

ZÍSKALA CENU NA POLABSKÉM KNIŽN
Kniha „Řeka Sázava 100 let poté…“, kterou vydala společnost Posázaví o. p. s., získala
jednu z hlavních cen na 11. ročníku Polabského knižního veletrhu, jenž se konal o prvním zářijovém víkendu. Kniha zvítězila v kategorii Turistika a cestovní ruch. Porotu
zaujal také nakladatelský počin Historického klubu Týnec nad Sázavou – kniha „Jankow
1645“, která obdržela zvláštní cenu za připomenutí historických událostí.

líšek se v ní snažil zachytit dané místo
ze stejného úhlu pohledu, jaký měli
autoři dobových snímků před 50 až
100 lety.

Velký zájem o knihu

Knihu „Řeka Sázava 100 let poté…“ vydala
společnost Posázaví o.p.s. v rámci projektu
Řeky se mění. Přibližuje přírodní krásy a architektonické památky krajiny kolem řeky
Sázavy od jejího soutoku s Vltavou u Davle
až po Havlíčkův Brod. Fotograf Jaroslav Pe-
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„Podobná kniha v regionu chyběla, zjišťujeme to
podle ohlasu, který vyvolala. Mají o ni zájem nejen obce a města, ale také
místní obyvatelé nebo
rodáci, které životní osud
zavál jinam. Ptají se po ní
i návštěvníci regionu. Uvažujeme o tom, že bychom udělali její
prodejní dotisk,“ řekla ředitelka
společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Kniha vyšla
v nákladu 1 500 kusů a je nepro-

dejná. K nahlédnutí je na www.posazavi.com
v rubrice Publikace.

Opomíjená bitva
Kniha „Jankow 1645“ přibližuje jeden z nejkrvavějších vojenských střetů třicetileté války
na českém území. Připomíná tragickou událost evropských dějin, bitvu u Jankova v roce
1645, která je úzce spjata s regionem, ale
kterou v povědomí lidí neprávem zastínila

{ NAPSALI JSTE NÁM }

29. 11. 2014 – 10.00 až 16.00

ARANŽOVÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
můžete si vyrobit za naší asistence věnec na stůl nebo na dveře.
Občerstvení zajištěno.

NABÍZÍME: sadbový česnek, vřesy, chrysantémy, jarní cibuloviny, substráty,
podzimní hnojiva, dárkové zboží, pokojové květiny, řezané květiny
OD POLOVINY ŘÍJNA: OVOCNÉ STROMKY jabloně, meruňky, , třešně, višně,
rybíz, angrešt, josta, maliny, ostružiny, borůvky, růže
DUŠIČKOVÁ VAZBA věnce chvojové, šiškové, mechové, kytice na položení, vše naší výroby,
svíčky, vázy hřbitovní

29. 11. 2014 –15.00
2. ročník ČERTOVÁNÍ s nadílkou
v 15.00 přijde Mikuláš s nadílkou a čerty
 zdobení skleněných baněk
 soutěže pro děti
 současně zde můžete zakoupit adventní výzdobu,
jmelí, keramiku, dárky, dobroty

29. – 30. 11. 2014

PRODEJNÍ

ADVENTNÍ VÝSTAVA
se koná v pensionu Český statek,
Stará obec 7, Dolní Počernice
denně od 9.00 do 16.00 hodin

T POTÉ…“

NÍM VELETRHU

bitva na Bílé hoře. Publikace je k nahlédnutí
na webových stránkách projektu Třicetiletá
válka v Posázaví, společnosti Posázaví o.p.s.
a hradu Český Šternberk.
Nakladatelské soutěže Polabského knižního
veletrhu byly letos vyhlášeny ve čtyřech kategoriích: dětské knihy, historická literatura,
publikace s tematikou turistiky a cestovního ruchu a Cena Klubu čtenářů Bohumila
Hrabala. Kromě nich byla tradičně udělena
také Cena Polabského knižního veletrhu významné literární a kulturní osobnosti za celoživotní zásluhy o českou literaturu. Jejím
letošním laureátem se stal režisér Jiří Menzel. Ocenění získal za filmová zpracování
děl Bohumila Hrabala. V minulých ročnících knižní výstavy cenu získali spisovatelé
Zdeněk Mahler, Ivan Klíma, Arnošt Lustig,
Jiří Stránský, pohádkářka Marie Kubátová
a básník Jiří Žáček.
Text: JAROSLAVA TŮMOVÁ
Pozn. red.: Obě knihy si můžete vypůjčit v naší
knihovně.

Ahoj lidi,

dovolte mi prosím krátké zamyšlení nad mým životem v Pikovicích. Můj dědeček
Jak
Ing. Jan Kňákal a babička Věra tady před mnoha lety postavili krásný dům.
zajíspíš
se
Babička
vím z dědečkova vyprávění, byl členem okrašlovacího spolku.
mamala o amatérské divadlo, které vedl kdosi ve vilce u ostrova (Rašínovi?). Od
jsme
dalšími
a
lička jsem v Pikovicích trávil všechen volný čas a společně s bráchou
péči
se pěkně vyřádili a zažili krásné chvíle. Moji rodiče byli spíš orientováni na
vat
přestěho
i
rozhodl
o zahradu. Po odchodu mých rodičů jsme se s manželkou
jiného
trochu
z
vidět
se do Pikovic natrvalo. Bylo velmi zajímavé najednou vše
t, co
úhlu. Zvykali jsme si na to, že jsme doma v Pikovicích a začali jsme se rozhlíže
opravdu
již
to
který
zde je a co zde chybí. Když jsme zahájili rekonstrukci domu,
.
potřeboval, zjistili jsme, že i v obci se začínají dít různé úpravy a změny k lepšímu
nic
ost
vybaven
,
Ty změny byly opravdu potřeba, protože, co si budeme povídat
moc. Je výborné, když obec má jasný záměr a dokáže ho realizovat.
zeNedávno jsem jel naší ulicí, kde to po pokládce kanalizace vypadalo jak po
Pak
at.“
rozbour
to
mětřesení. Říkal jsem si: „Tak tohle bych tedy uměl líp. Takhle
jsem si ale uvědomil, že při každém sázení stromu musím pomalu dělat odstřel
pojako na Zbraslavi a došlo mi, co tam máme za podloží. Někdy se zdají věci na
když
Ale
lépe.
vrchu jednoduché a máme pocit, že bychom to dokázali všechno
toho,
hrábneme do hloubky, zjistíme teprve celou problematiku. Proto si vážím
máme
my
se,
div
co se v obci dělá, a pevně věřím, že taky dodělá. Protože, světe
u domu kanalizaci, ale zatím nemáme vodovod.
byly
Ve svém životě jsem zažil mnoho změn. Některé byly nutně potřeba a některé
Jsem
věci.
podstaty
nesmysl. Život mě naučil, že změna pro změnu je nepochopení
ale
proto přesvědčen, že naše obec bude stále vzkvétat nejenom svou vybaveností,
i spokojeností nás občanů.
Založíme zase okrašlovací spolek?
Mějte se všichni krásně.
Jan Löbl
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ŠKOLIČKA MÁJA

Pikovická 280, Hradištko
tel.: 723 208 644, e-mail: info@skolicka-maja.cz

www.skolicka-maja.cz

● pro děti od 2,5 do 6 let ● od 8 do 16 hodin
● od pondělí do pátku
● cena: 50 Kč za hodinu

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ a VYBAVENÍ

Sobota 18. října 2014 od 9 do 15 hodin

KDE NÁS
NAJDETE?

Provize za režijní poplatky činí 20 % z prodejní ceny. V sobotu nevyzvednuté věci
budou věnovány charitě a jsou zpět nevymahatelné. Věci je třeba předem sepsat.

V rodinném domku
č. 280, pár kroků
od autobusové
zastávky
Hradištko – osada,
u silnice z Hradištka
do Pikovic.

Příjem věcí: pátek 17. října od 17 do 19 hodin
Výdej neprodaného zboží: sobota 18. října od 18 do 20 hodin

Těší se na vás
Zdeňka Buriánková

Do prodeje přijímáme dětské oblečení, boty, sportovní
vybavení, hračky, kola a kočárky.

Věci noste prosím čisté a nezničené.
Za každý kus účtujeme 1 Kč.

EKOLIKVIDACE A ODTAHY AUTOVRAKŮ
FIRMA AUTO S.V.A.
Soběhrdy nabízí

AUTO

www.autosva.cz

Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
Odtahy vozidel ZDARMA (do cca 30 km) Když k nám kompletní
vůz přivezete,
Samozřejmostí je vystavení potvrzení
ODMĚNU DOSTANETE!
o převzetí autovraku + vyřízení formalit
v Benešově, Vlašimi, Voticích.
Přestavby vozů na LPG – VELKÉ SNÍŽENÍ CEN!!!

AUTO

www.autosva.cz

Kontakt: AUTO S.V.A., s.r.o., Soběhrdy 9, Benešov
tel: 602 735 076, 317 795 826, www.autosva.cz.
Otevírací doba: Po-Pá 8:00-17:00, pauza 12:00-13:00
Nabídka platí do odvolání. Pro detailní informace nás neváhejte kontaktovat.

CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI

Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 1 200 výtisků a je zdarma
distribuován do každé domácnosti. Zpravodaj podporuje podnikatelské aktivity subjektů působících v naší obci a jejich inzerci a oznámení zveřejňuje formou bezplatné služby (max.
25 % strany A4). Přednostně je umísťována placená inzerce.
Inzeráty zasílejte na adresu

redakce@hradistko.cz

ve formátu txt, rtf, doc, tif, psd, ai,
cdr, jpg (v případě jpg bez předchozích zásahů do obrázku), v případě
hotových inzerátů ve formátu pdf
(tisková kvalita, nejlépe PDF/x-1a),
a to vždy do konce měsíce předcházejícího vydání Zpravodaje (tj. do
konce února, května, srpna a listopadu).
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

A
1/1 strany
190 x 277 mm

B

1/2 strany

190 x 136 mm

C

1/4 strany
92,5 x 136
mm

D

1/8 strany

92,5 x 65,5 mm

E

jeden
sloupec

