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Na druhém letošním vítání občánků, které se konalo v sobotu
4. října v obřadní síni, jasně dominovaly holčičky. Jména dětí
narozených od dubna do září najdete na str. 13.

Letošní úrodný rok se projevil na školní zahradě při dýňobraní.
Výstava vydlabaných dýní byla ukázkou směsice barev, tvarů
a hlavně originálních výtvorů. Více o škole na str. 12.

Lampionový průvod pořádaný SDH Hradištko mají v oblibě
hlavně děti, které si kromě lampionů užívají i strašidelných
masek. O tom, jak hasiči prožili rok 2014, se dočtete na str. 16.

Ve středu 5. listopadu proběhlo ustavující zasedání obecního
zastupitelstva. Starostou obce byl opět zvolen Antonín Merta,
místostarostou Tomáš Pipota. Vše o volbách na str. 6 – 9.

V sobotu 29. listopadu se v sále ČMSCH konalo setkání jubilantů. Pozvání na příjemné posezení se sousedy přijalo 25 letošních
oslavenců. Více na str. 13.

První adventní neděle 30. listopadu patřila slavnostnímu rozsvěcení stromu. Několik stovek návštěvníků si užilo příjemnou
předvánoční atmosféru. Více o hradištském adventu na str. 5.

Ani letos na pikovické děti nezapomněl mikuláš s andělem
a čerty, pátek 5. prosince patřil mikulášské nadílce. O tom, co
dalšího se odehrálo letos v Pikovicích se dočtete na str. 17.

V neděli 7. prosince se knihovna zaplnila do posledního místa
dětmi a jejich rodiči, aby si společně vyzkoušeli různé techniky
při výrobě vánočních přání.

{ EDITORIAL }

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO
MIMOŘÁDNĚ 29. ZÁŘÍ 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Protipovodňová opatření obce Hradištko
II.“ a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o dílo se společností TBO, s.r.o., jejichž vítězná nabídka ve
výši 2 704 695 Kč bez DPH byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
první úvodník v roli
zastupitele se mi nepíše
vůbec snadno. A přitom
se volbami zase tak moc
nezměnilo. Snad jde jen
o můj vnitřní pocit, že jsem
ztratila jistou nezaujatost
a nadhled, který čtenáři
nepocítí. Můžu si pořád
dovolit kritizovat nebo
chválit? Nebude to znít jako
sebechvála nebo střílení
do vlastních řad?
Snad moje nová funkce
přinese čtenářům hlavně
výhody – podrobnější
informace o činnosti
zastupitelů, o probíhajících
projektech a jejich
realizacích.
Práce na Zpravodaji mě
však i po osmi letech baví
stále stejně. Děkuji všem,
kteří sami od sebe posílají
příspěvky. Vážím si i těch,
kterým psaní radost nečiní,
ale přesto píší. Ačkoli nikdo
z nás není novinář,
nemusíme se za náš
Zpravodaj stydět.
Děkuji za přízeň čtenářů
nejen v naší obci, ale
i v různých koutech
republiky i světa, odkud se
občas ozvou.
Dělají mi radost dotazy
občanů na obecním úřadě,
„kdy už Zpravodaj vyjde“.
To, že se na něj těšíte, je pro
nás největší odměnou.
Přeji vám klidné a spokojené
Vánoce a nezapomeňte, že
nejhezčí dárky se nedají
koupit v obchodě.

LUCIE HAŠKOVÁ

Informaci o výsledku výběrového řízení na zakázku zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a inženýrskou činnost na akci „Stavba objektu budovy Základní školy pro II.
stupeň ZŠ Hradištko“.
Stanovisko obce Hradištko k demoličnímu záměru Královské kanonie premonstrátů na objekt čp. 2 v obci
Hradištko.

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

Pátrejte společně s námi po historii naší obce. Vyzpovídejte nejstarší členy vaší rodiny, zapátrejte v rodinných archivech. Zajímá nás vše o brunšovské zvoničče, která byla zničena za 2. světové války.
Rádi bychom zjistili, kdo na ni
zvonil, u jakého domu přesně
stála a proč nebyla po válce obnovena. A samozřejmě si rádi
přečteme i vaše vzpomínky
související s touto zvoničkou.
Napište nám na Obecní úřad
Hradištko, Chovatelů 500, na e-mail redakce@hradistko.cz
nebo volejte na tel. 731 658 505.
Snímek z minulého čísla zachycoval most Dr. Edvarda Beneše.
Poslední výherkyní naší soutěže
se stala Jaroslava Ebrová.
GRATULUJEME.
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{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 6. ŘÍJNA 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Rozpočtovou změnu č. 3/2014, kdy se příjmy
navyšují o částku 255 tisíc Kč, celkové příjmy
činí částku 69 583 tisíc Kč. Výdaje se navyšují
o částku 596 tisíc Kč, celkové výdaje činí částku
79 688 tisíc Kč. Schodek bude kryt účelovým
úvěrem na investiční akci kanalizace Pikovice.
 Prodej pozemku parc. č. 502/181 travní porost
o výměře 51 m2. Pozemek se nachází v místní části Hradištko, ulice Essenská, o odkoupení pozemku má zájem vlastník pozemku 502/5 z důvodu vytvoření přístupu k zadní části pozemku.
Po prodeji při přeměření odprodané části pozemku se ukázalo, že v KN byla chybná výměra
v neprospěch kupujícího, a to 42 m2. Návrh vypořádání je 9 m2 za 1 000 Kč/m2. Záměr byl odsouhlasen dne 27. 8. 2014 usnesením č. 10/2014.
 Záměr prodeje pozemku parc. č. 292/1 trvalý
travní porost o výměře 769 m2 a pozemku parc.
č. 292/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
108 m2. Jedná se o proluku mezi rekreačními objekty v místní části Brunšov, ulice Nad Keramem
a platným ÚP je vymezena jako plocha sadů a zahrad. Pozemky jsou dotčeny ochranným pásmem
nadzemního vedení podle zák. 458/2000 Sb.
 Prodej pozemku parc. č. 564/25 díl b ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2
odděleného od pozemku parc. č. 564/25 odděleného z pozemku 564/25, dle GP č. 2605011777/2014 ověřeného Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj dne 27. 3. 2014 pod č.j.
327/2014, pozemek se nachází v místní části
Pikovice, ulice Spojovací.
 Výkup pozemku parc. č. 237/15 o výměře 112
m2 ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek je ve vlastnictví soukromé osoby a je sou

částí veřejné komunikace (schody Brunšov).
Záměr byl odsouhlasen dne 27. 8. 2014 usnesením č. 10/2014. Cena je stanovena ve výši 50
Kč/m2, celková částka ve výši 5 600 Kč.
 Výkup pozemku parc. č. 465/74 o výměře
117 m2 k.ú. Hradištko pod Medníkem dle
GP č. 2548-8/2013, ověřeného Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj dne 19. 11.
2013 pod č.j. 2569/13. Cena je stanovena ve
výši 50 Kč/m2, celková cena 5 850 Kč. Záměr
byl odsouhlasen dne 27. 8. 2014 usnesením
č. 10/2014. Pozemek se nachází v místní
části Sekanka, ulice Nad Vltavou. Výkup
pozemku a uzavření kupní smlouvy parc. č.
80/31 o výměře 242 m2 ostatní plocha, jiná
plocha odděleného z pozemku parc. č. 80/11,
k.ú. Hradištko pod Medníkem dle GP č.
2644-27/2014 ověřeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj dne 30. 7. 2014 pod
č.j. 52/2014. Jedná se o část pozemku, který
je užíván jako součást veřejné komunikace
místní část Hradištko, ulice Sportovní. Celková částka činí výši 1 Kč. Záměr byl odsouhlasen dne 27. 8. 2014 usnesením č. 10/2014.
 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
pozemky parc. č. PK 726 o výměře 6 900 m2, parc.č.
PK 727 o výměře 198 m2 a části pozemku parc.č.
PK729 o předpokládané výměře 2 500 m2 na základě geometrického zaměření a oddělení. Pozemky
jsou změnou ÚP sídelního útvaru Hradištko vymezovány jako plochy pro umístění občanské vybavenosti – hřbitova – v zadání změny č. 5 ÚPNSU.
Kupní cena bude činit 110,00 Kč za 1 m2.
 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti, č. stavby IV-12-6007508 na pozemku parc.č. 881/1. Pozemek se nachází

Zastupitelstvo jednalo na ustavujícím zasedání 5. 11. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program zasedání zastupitelstva.
Jmenování zapisovatele zasedání Milana Vály
a ověřovatelů zápisu Ivany Nožičkové a Vladimíry Čapkové.
Návrhovou komisi ve složení Pavel Pešek,
Olga Andrlová a Tomáš Hoznourek.
Využitelnost stávajícího jednacího řádu zastupitelstva pro ustavující zasedání zastupitelstva obce.
V souladu s § 71 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) stanovení výkonu funkce starosty jako uvolněné funkce a stanovení
výkonu funkce místostarosty jako neuvolněné funkce.
V souladu s § 103, odst. 2, zák.č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) volbu starosty
a místostarosty obce aklamací.
V souladu s § 104, odst. 2, zák.č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) jmenování členů zastupitelstva obce o zřízení podpisového
práva starosty, místostarosty a předsedy finančního výboru.
V souladu s § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o ob-

{

2

}

cích (obecní zřízení) zřízení tříčlenného finančního výboru a tříčlenného kontrolního
výboru, provedení veřejné volby předsedů
obou výborů.
V souladu s § 108 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jmenování členů zastupitelstva obce s právem používání státního
znaku ve složení Antonín Merta, Lucie Hašková, Ivana Nožičková a Tomáš Pipota.
V souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády
ČR č. 37/2003 Sb., a ve znění nařízení vlády
ČR č. 459/2013 Sb., a § 72 zák.č. 128/2000
Sb., rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce volí:

starostu obce: Antonín Merta, nar. 6. listopadu 1938
místostarostu obce: Tomáš Pipota, nar. 4.
června 1978
předsedu finančního výboru: Ing. Petr Vlk,
nar. 10. září 1962
předsedu kontrolního výboru: Pavel Pešek,
nar. 14. května 1966

v místní části Pikovice, jednorázová úhrada
činí částku ve výši 2 760 Kč.
 Uzavření Smlouvy darovací mezi Středočeským krajem, IČ 70891095 a obcí Hradištko
IČ 00241245. Předmětem darovací smlouvy
jsou pozemky parc.č. 604/19 o výměře 170 m2
a parc.č.st. 2883 o výměře 19 m2 v k.ú. Hradištko
pod Medníkem, obec Hradištko, část Hradištko dosud nezapsaných v katastru nemovitostí,
vzniklých dělením pozemku parc.č. 604/15 na základě GP č. 2584-32/2013. Na výše uvedených
pozemcích je postavena stavba pikovické lávky
přes řeku Sázavu, kterou spravuje obec Hradištko. Na základě žádosti obce Hradištko byl záměr
bezúplatně převést pozemky ve prospěch obce
Hradištko schválen ust. 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č.
020-12/2014/ZK ze dne 23. 6. 2014 a 27. 6. 2014.
Dle platného občanského zákoníku (stavba je
součástí pozemku) bude následně zapsána i dosud nezapsaná stavba („domeček – budoucí infocentrum“) na parc.č.st. 2883 na LV obce.
 Uzavření Smlouvy nájemní o nájmu pozemku parc.č. 604/12 PK o výměře 2 945 m2. Jedná se o pozemek v kempu Pikovice, nájemní
cena byla stanovena na základě ceny stanovené
znaleckým posudkem č. 6.816-11/2014 ve výši
1 902,50 Kč měsíčně, což je 22 830 Kč ročně. Záměr pronájmu byl odsouhlasen zastupitelstvem
obce dne 27. 8. 2014 usnesením č. 10/2014.
 Výši poplatku za připojení ke kanalizaci Pikovice pro 10 nově přihlášených zájemců ve výši
36 000 Kč včetně DPH (za každou jednotlivou
přípojku). Tato výše příspěvku se vztahuje
pouze do doby kolaudace kanalizace Pikovice.
 Výsledek výběrového řízení na zakázku zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a inženýrskou činnost
na akci „Stavba objektu budovy základní školy pro
II. stupeň ZŠ Hradištko“ a pověřuje starostu obce
uzavřít smlouvu o dílo se společností RYBÁŘ stavební s.r.o., jejíž vítězná nabídka ve výši 383 570 Kč
včetně DPH byla vzhledem k odstoupení dvou
společností vyhodnocena jako nejvýhodnější.
 Poskytnutí jednorázové finanční podpory ve
výši 3 000 Kč paní Jany Zítkové na základě její
zaslané písemné žádosti a doporučení komise
sociálně zdravotní.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Informaci starosty obce pana Antonína
Merty o kontrole Zápisu a Usnesení č.
09/2014 veřejného zasedání zastupitelstva
obce ze dne 4. 8. 2014.
 Informaci k prodeji pozemku parc.č.
502/125 jiná plocha o výměře 451 m2.
Dne 10. 9. 2014 byl vyvěšen záměr prodeje
s minimální cenovou nabídkou 900 Kč/m2.
Do 23. 9. 2014 do 10.00 hodin podána nabídka nebyla. Pozemek nebyl prodán.
 Informaci starosty pana Antonína Merty o stavu sporu s Královskou kanonií premonstrátů.


{ Z JEDNÁNÍ ZO, AKTUÁLNĚ }

Zastupitelstvo jednalo mimořádně 10. listopadu 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočtovou změnu č. 04/2014. Příjmy se touto rozpočtovou změnou navyšují o 4 396 000
Kč s tím, že celkové plánované příjmy po rozpočtových změnách jsou ve výši 73 980 000
Kč. Výdaje se touto rozpočtovou změnou
zvyšují o 4 987 000 Kč s tím, že celkové plánované výdaje po rozpočtových změnách
jsou ve výši 84 675 000 Kč.
Smlouvu č. 14214734 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR ve

výši 81 191,30 Kč v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Navýšení
kapacity sběrného dvora Hradištko“ a pověření starosty obce podpisem této smlouvy.
Tato akce je dále kryta prostředky z rozpočtu EU (Fond soudržnosti), ev. č. EDS/SMVS
115D242002698 v maximální částce 1 380
252,10 Kč.
Smlouvu č. 12128321 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
ve výši 174 600,05 Kč v rámci Operačního

programu Životního prostředí na akci „Protipovodňová opatření obce Hradištko“ a pověření starosty obce podpisem této smlouvy.
Tato akce je dále kryta prostředky z rozpočtu EU (Fond soudržnosti), ev. č. EDS/SMVS
115D112001030 v maximální částce 2 968
200,85 Kč.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování
digitálního povodňového plánu mezi smluvními stranami obcí Hradištko a společností
ENVIPARTNER, s.r.o. a pověření starosty
obce podpisem tohoto dodatku. Tento dodatek prodlužuje lhůtu dokončení díla nejpozději do 30. 6. 2015.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci
akce „Hradištko-Pikovice, tlaková kanalizace
a ČOV“, uzavřenou dne 10. 3. 2014 mezi obcí
Hradištko a zhotovitelem společností Zepris
s.r.o., a pověření starosty obce podpisem tohoto dodatku. Předmětem tohoto dodatku je
vypuštění 8 ks přípojek a nahrazení novými 8
ks přípojek a zároveň rozšíření předmětu díla
o 9 ks přípojek.

HRADIŠTKO –
PIKOVICE,
TLAKOVÁ
KANALIZACE
A ČOV

INFORMACE
O VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
Od roku 2010 je v provozu veřejné osvětlení po rekonstrukci. Dokončena byla i rozsáhlá
etapa rozšíření ve všech částech obce, kterou nyní budeme splácet firmě s přenesenou
správou VO. Dodavatelem světla pro naši obec je společnost ČEZ Energetické služby s.r.o.,
která ve spolupráci s OÚ Hradištko zajišťuje i odstraňování poruch.

Kde a jak hlásit poruchy
Pokud tedy nesvítí světelný bod nebo celý
úsek, ohlašuje se číslo sloupu (žlutá samolepka s černým číslem na sloupech parkových
nebo černá číslice na sloupech betonových)
a lokalita nebo název ulice. Bez těchto údajů
nebude proveden výjezd k odstranění poruchy! Poruchu prosím nahlašte telefonicky pracovníkům OÚ Hradištko na telefon
257 740 580, 731 658 502 (p. Vála) nebo
257 740 441-2. Nesvítící body je možno rovněž oznámit na e-mail udrzba@hradistko.cz
nebo osobně.
Nové zastupitelstvo rovněž posoudí a rozhodne, které lokality nebo úseky se budou,
na základě již dříve podaných písemných
žádostí o nové světelné body, v budoucnu

projektovat a připravovat ke stavebnímu povolení. Realizace další etapy rozšíření VO závisí především na finacování z rozpočtu obce
a rozhoduje o něm zastupitelstvo.

Prozatímní osvětlení u hřiště
Nelze nezmínit i počátkem prosince schválené územní rozhodnutí o vybudování dvou
dlouho očekávaných nových světelných bodů
v ulici Sportovní. Protože teď už záleží především na počasí, bude zde zřízeno co nejdříve
alespoň provizorní osvětlení a stavba bude
dokončena na jaře. Sportovci, návštěvníci
knihovny a zejména místní obyvatelé tak
budou mít bezpečnější cestu i po setmění.
Text: PAVEL PEŠEK,
zastupitel obce

Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí ČR a prostředků z rozpočtu
Evropské unie – z prostředků Fondu soudržnosti se podařilo zrealizovat obci Hradištko první etapu výstavby veřejné kanalizace
v obci.
Nyní probíhá příprava projektu ke kolaudaci a zahájení zkušebního provozu ČOV.
Vlastníci připojených nemovitostí budou
v následujících dnech obesláni informacemi
o dalším postupu.

HRADIŠTKO – PIKOVICE,
VODOVOD II. ETAPA
Díky poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci
Tematického zadání Vodohospodářská infrastruktura se podařilo zrealizovat prodloužení
vodovodní sítě i do některých dalších částí
obce Hradištko - Pikovice v rámci projektu
„Hradištko – Pikovice, vodovod II. etapa“.
V následujících měsících obdrží majitelé informace o podmínkách připojení k této veřejné vodovodní síti. Realizace vodovodních
přípojek bude probíhat z jara 2015.
Text: IVETA MYŠKOVÁ
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OBECNÍ ÚŘAD HRADIŠTKO
Adresa: Chovatelů 500, 252 09 Hradištko
www.hradistko.cz

Úřední dny: pondělí a středa 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
Elektronická korespondence pro OÚ: obec@hradistko.cz
Certifikovaná korespondence pro OÚ: podatelna@hradistko.cz
ID datové schránky: fxtbd3h

Kancelář starosty

Účtárna

ANTONÍN MERTA
– starosta obce

Ing. IRENA ZEMANOVÁ

E-mail: starosta@hradistko.cz
Tel.: 257 740 586

Účetní
E-mail: uctarna@hradistko.cz
Tel.: 731 658 503

Úřední hodiny:

Úřední hodiny:

RADKA SVOBODOVÁ

PONDĚLÍ a STŘEDA
8.00 – 17.00

PONDĚLÍ a STŘEDA
8.00 – 11.30
12.30 – 17.00

e-mail: stavebni@hradistko.cz
tel.: 731 658 508,
257 740 441

Matrika

úřední hodiny:

IVA VARCABOVÁ

PONDĚLÍ a STŘEDA
8.00 – 11.30
12.30 – 17.00

MILAN VÁLA
Referent (údržba, správa majetku
obce, odvoz odpadů)
E-mail: udrzba@hradistko.cz
Tel.: 257 740 580, 731 658 502

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ a STŘEDA
8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Podatelna a pokladna
VĚRA KADUCHOVÁ

Matrikářka
E-mail: matrika@hradistko.cz
Tel.: 731 658 511

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ
15.00 – 18.00

Asistentka (pokladna, podatelna,
ověřování, evidence obyvatel,
CZECH POINT, matrika)
E-mail: obec@hradistko.cz
nebo podatelna@hradistko.cz
Tel.: 257 740 442, 731 658 501

Kancelář místostarosty

PONDĚLÍ a STŘEDA
8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

STŘEDA
17.00 – 19.00

Úřední hodiny:

TOMÁŠ PIPOTA
Místostarosta obce
E-mail: pipota@hradistko.cz
Tel.: 602 103 629

Úřední hodiny:

Opět se mění podmínky pro kácení dřevin
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení , která dávala vlastníkům oplocených pozemků u bytových nebo rodinných domů právo volně kácet stromy
na svém pozemku, přestala platit.

Ministerstvo životního prostředí přijalo novelu vyhlášky účinnou od 1. listopadu 2014, která vrátila do legislativy nutnost žádat obec o
vydání povolení ke kácení vzrostlých stromů.
To se však netýká velkých ovocných stromů.

Co lze kácet bez povolení
Dle platné legislativy může vlastník pozemku, nebo jeho oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka, kácet bez povolení stromy
s obvodem kmene do 80 cm měřený ve výšce
130 cm nad zemí a souvislé porosty o rozlo-
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ze do 40 m2. Dále není třeba povolení pro
ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území obce evidovaných v katastru
nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití jako zeleň.
Pro pokácení neovocných dřevin s obvodem
kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130
centimetrů je třeba žádat o povolení u orgánu
ochrany přírody (Obecní úřad Hradištko).
Formulář je k dispozici na www.hradistko.cz.
Text: RADKA SVOBODOVÁ

Stavební agenda
Referentka

IVETA MYŠKOVÁ
Referentka pro oblast
vodní infrastruktury
e-mail: stavebni2@hradistko.cz
tel.: 731 658 507,
257 740 441

úřední hodiny:

PONDĚLÍ a STŘEDA
8.00 – 11.30
12.30 – 17.00

{ AKTUÁLNĚ }

JAK JSME LETOS ROZSVÍTILI STROM
Jako nová členka zastupitelstva a v tu dobu předpokládaná předsedkyně kulturní komise
jsem se spolu s panem starostou Mertou, Milošem Neužilem a Zdeňkem Joskou zapojila
do přípravy slavnostního rozsvěcení vánočního stromu.

Protože mě velmi mrzely negativní ohlasy
na loňské přivítání adventu, snažila jsem se
vyjasnit si s ostatními naše představy a dohodnout se na tom, co se při této příležitosti
hodí a co už je za hranicí vkusu. Když jsem
vyslovila přání, aby se akce líbila všem a ka-

tedy nutné pojmout jinak, aby čas a práce,
kterou nácviku koled věnovaly, nepřišla nazmar. Za přípravu jejich vystoupení patří velké poděkování Lence Kostečkové, manželům
Jelínkovým a panu řediteli Ondřeji Hynkovi,
který se také skvěle ujal role moderátora celé-

ho večera. Krásně zpívaly i zpěvačky skupiny
Cover ladies, škoda jen, že kvůli zimě řady
posluchačů prořídly.
Děkuji všem, kteří se na přípravě adventu
podíleli, ať už radou nebo pomocí, všechny
zde vyjmenovat nelze. Mám z onoho večera
spoustu krásných dojmů – viděla jsem kolem sebe davy usměvavých lidí, poslouchala
krásné písničky se svařákem v ruce, potkala
sousedy a nikam nepospíchala a viděla naši
náves vyzdobenou a útulnou. Byla zima, ale
na duši teplo.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ
ždý si na ní našel to své, dostalo se mi odpovědi, ať si zvykám na kritiku. Ale žádná se
ke mně nedonesla, takže můžu věřit, že se to
opravdu líbilo.
Hlavní podíl na celé akci mají hasiči, kteří připravili strom, pódium a občerstvení.
Chtěla bych poděkovat hlavně jejich starostovi Zdeňku Joskovi, který s velkou ochotou
domluvil a zařídil všechno, co bylo třeba. Miloš Neužil se zase postaral o vánoční tržiště.
Myslím, že bylo letos opravdu pestré a vkusné, také díky novým kontaktům na místní
šikovné občany, kteří sebrali odvahu a přišli
se ukázat s tím, co umí.

Kulturní program
Já jsem měla na starost kulturní program
a přestože jde o mou první zkušenost, dobře
vím, kde co drhlo. Ani tentokrát se nepodařilo ozvučit děti, jejich příští vystoupení bude
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ZASTUPITELSTVO OBCE

2014 – 2018
IVANA NOŽIČKOVÁ
– předsedkyně komise
zdravotně-sociální
50 let, zdravotní sestra

ANTONÍN MERTA
– starosta obce
75 let, podnikatel

TOMÁŠ PIPOTA

– místostarosta obce
36 let, ekonom a účetní

Starostou je už čtvrté volební období za sebou. Po dohodě v zastupitelstvu obce na ustavujícím veřejném zasedání prohlásil, že po
dokončení kanalizace v Pikovicích a budovy
školy pro 2. stupeň z funkce odstoupí, a to
nejpozději do 31. března 2016. Pro výkon své
funkce je uvolněn ze svého zaměstnání.

V zastupitelstvu působí od roku 2006. Dosud byl členem finančního výboru, v novém
volebním období byl zvolen do funkce místostarosty. Zastupuje starostu v době jeho
pracovní neschopnosti či dovolené. Místostarosta podepisuje spolu se starostou obecně
závazné vyhlášky a nařízení obce.

Ing. PETR VLK
– předseda
finančního výboru

Ing. LADISLAV VONDRÁŠEK
– předseda komise
pro rozvoj obce

52 let, generální ředitel a.s.
Členem zastupitelstva
je nepřetržitě od roku
2002. Činností finančního výboru je provádění
kontroly hospodaření
s majetkem a finančními
prostředky obce. Obec
hospodaří s finančními
prostředky na základě
rozpočtu obce, který schválilo zastupitelstvo.
Dalšími členy jsou Ing. Václav Buriánek ml.
a Ing. Irena Zemanová ml.

PAVEL PEŠEK
– předseda
kontrolního výboru
48 let, technik
Do zastupitelstva je volen od roku 2006. Podle
plánu činnosti kontrolního výboru bude spolu s dvěma nezávislými
členy, Mgr. Romanem
Šafránkem a Mgr. Helenou Peterkovou, provádět kontrolní činnost
z pověření zastupitelstva či podnětů starosty
obce. I nadále bude mimo jiné úkoly koordinovat provozování soustavy veřejného osvětlení, kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a dodržování právních předpisů podle
ustanovení zákona o obcích.
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47 let, odborný pracovník
V zastupitelstvu je od
roku 2006, nyní je předsedou komise pro rozvoj
obce, jeho úkolem bude
ve spolupráci s ostatními zastupiteli vytvoření
ucelené koncepce rozvoje Hradištka.

V zastupitelstvu je druhé
volební období, předsedkyní zdravotní komise je
od roku 2002. Pomáhá
sociálně potřebným spoluobčanům při navázání
spolupráce s potřebnou
organizací. Ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti připravuje vítání občánků, posezení s jubilanty
a gratulace k významným životním jubileím.

MILOŠ NEUŽIL

předseda komise základní
technické vybavenosti sítí
50 let, podnikatel
V zastupitelstvu působí
nepřetržitě od roku 2002.
Dlouhodobě se věnuje budování vodní infrastruktury, kanalizace, řešení
odpadového hospodářství a opravám místních
komunikací.

TOMÁŠ HOZNOUREK

VLADIMÍRA ČAPKOVÁ

36 let, projektant

48 let, podnikatelka

– předseda stavební komise
V zastupitelstvu působí
druhé volební období,
řeší změny územního
plánu a stavební agendu.
Dalšími členy stavební komise je Vladimíra
Čapková a Radka Svobodová.

– členka stavební komise

Je novou členkou obecního zastupitelstva. Jelikož
pracuje v oboru stavebnictví, bude moci uplatnit
své pracovní zkušenosti
v rámci stavební komise
při řešení stavební agendy.

LUCIE HAŠKOVÁ

OLGA ANDRLOVÁ

31 let, knihovnice

38 let, poštovní doručovatelka

– předsedkyně komise
kulturně-školské
V zastupitelstvu je poprvé, členkou kulturní komise byla od roku 2006.
Činností kulturně-školské komise je zajišťování
kulturního dění v obci,
informovanosti občanů
a spolupráce s vedením
mateřské a základní školy.

– členka komise
zdravotně-sociální

V zastupitelstvu je poprvé. Díky své práci je
s našimi občany v každodenním kontaktu. Může
se tak stát přirozenou
vazbou mezi zastupiteli
a občany, kteří se jí svěří
se svými problémy, o kterých by jinak veřejně nemluvili.

{ TÉMA: VOLBY – NOVÉ ZASTUPITELSTVO }

JAK JSME VOLILI
Hlasy

Politická strana

Hradištko Pikovice Brunšov

Celkem

abs. v % abs. v % abs. v % abs. v %
Hradištko – Moderní evropská obec

444

7,69

170

11,90

78

4,47

692

7,74

Rozvoj obce Hradištko

987

17,11

227

15,90

367

21,03

1 581

17,68

Naše společná obec

1 998

34,63

424

29,69

299

17,13

2 721

30,43

Společně za rozkvět obce

395

6,85

53

3,71

69

3,95

517

5,78

Stabilita obce, spokojenost občanů

826

14,32

394

27,59

198

11,35

1 418

15,86

Brunšov 2014

307

5,32

39

2,73

639

36,62

985

11,01

Nezávislí pro Hradištko

813

14,09

121

8,47

95

5,44

1 029

11,51

Zvolení kandidáti podle počtu hlasů
Pořadí

Kandidát

Počet
hlasů

Strana

1.

Tomáš Pipota

336

Naše společná obec

2.

Miloš Neužil

322

Rozvoj obce Hradištko

3. Ing. Ladislav Vondrášek

322

Naše společná obec

4.

Lucie Hašková

314

Naše společná obec

5.

Antonín Merta

280

Stabilita obce, spokojenost občanů

6.

Ivana Nožičková

266

Rozvoj obce Hradištko

7.

Ing. Petr Vlk

256

Stabilita obce, spokojenost občanů

8.

Vladimíra Čapková

234

Naše společná obec

9.

Tomáš Hoznourek

206

Nezávislí pro Hradištko

10.

Pavel Pešek

157

Brunšov 2014

11.

Olga Andrlová

83

Hradištko – moderní evropská obec
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ČAS BĚŽÍ A BĚŽÍ A OBEC HRADIŠTKO SE MĚNÍ
Uplynuly čtyři roky volebního období 2010 – 2014 a každý z členů zastupitelstva obce
si mohl zhodnotit, jak tu dobu využil a co konkrétně pro obec udělal. Když jsem si ty výmysly v minulém Zpravodaji přečetl, tak jsem si myslel, že jsem v pohádce, to by musela
ta obec být pozlacená.

Proběhlo období voleb, období házení špíny
těch, co pracují jenom pusou, na ty druhé,
za kterými je vidět skutečná a hmatatelná práce. Kritizovat dokáže každý, ale podat přitom
konkrétní návhy na řešení a zjednání nápravy
již málokdo. Jsme jenom lidé a každý z nás je
chybující, ať řeší problémy obce nebo státu.
Rozdíl je pouze v tom, že rozhodnutí starosty obce je zákonně postižitelné, ale předsedy
vlády nikoliv, protože je to rozhodnutí politické. Ale obraťme list, vraťme se do naší malé
obecní politiky, která by měla být reprezentována konkrétní a taky hmatatelnou prací, ať se
jedná o cokoliv. Rád bych vám všem z celého
srdce poděkoval za vaši podporu ve volbách
i těm členům zastupitelstva, kteří mi dali hlas
pro funkci starosty obce. Určitě budu pracovat tak, abych vás nezklamal.

Vydařené zahájení adventu
A čas opravdu běží, přišlo nové volební období
a zase práce... V kultuře začalo famózním zahájením adventu a pokračuje dalšími kulturními akcemi až do Vánoc. Takovou účast čekal
málokdo a musím říct, že adventem na Hradištku žijou též všechny okolní obce. Je to již
tradice a ta se musí stále udržovat a zlepšovat,
hledat nové možnosti a zlepšení programové
náplně této akce. Za výbornou přípravu a organizaci a celý průběh vzdávám hold M. Neužilovi, hasičům pod vedením Z. Josky, za kulturní náplň L. Haškové a rovněž velký dík
řediteli základní školy O. Hynkovi a štěchovickému faráři P. Debkovi, protože jeho účastí
se potvrzuje blížící se čas vánočních svátků,
nejkrásnějších dnů v roce, pohody, klidu, lásky
a štěstí. Děkuji také J. Svobodovi za technickou pomoc – osvětlení nejen na Hradištku,
ale též na Brunšově a v Pikovicích.

Kanalizace a vodovod v Pikovicích
A nyní velký ne krok, ale skok k technickému
zabezpečení základní technické vybavenosti

obce – kanalizace Pikovice. Tato akce začala se zpožděním jednoho měsíce v květnu
letošního roku s termínem dokončení 15.
prosince. Položit několik kilometrů potrubí,
postavit čističku a připojit 235 objektů (navíc
ještě 9 dodatečných žádostí o přípojky, tedy
celkem 244), vše v hodnotě skoro 60 milionů Kč, se zdálo být jenom snem. Ale stalo
se skutečností. Skeptiků nejen z Pikovic bylo
dost, kteří nám to nepřáli, a místní ještě určitými výmysly práci provádějící společnosti
ztěžovali. Ale díky vynikající spolupráci obce
a společnosti Zepris – dodavatele této stavby
včetně všech subdodavatelů, kteří se na této
akci podíleli, je vše hotovo, stavba se začíná
předávat a následně bude zahájen zkušební
provoz. Postupně se budou dokončovat úpravy povrchu komunikací, chodníků a během
zkušebního provozu seřízení chodu čističky
a další. A navíc se podařilo provést ještě položení vodovodního potrubí v rámci projek-

tu Vodovod Pikovice – II. etapa. Přípojky se
budou dělat v příštím roce. Celá hodnota
tohoto díla je včetně přípojek přibližně 10
milionů Kč. Mám z těchto akcí obrovskou radost, a tak mi dovolte, abych se o ni s někým

podělil, a to jste vy občané. Rád bych ještě
poděkoval řediteli Vospelovi, stavbyvedoucímu p. Jaroměřskému a dalším, za vynikající
práci I. Myškové, M. Neužilovi a B. Valouškové, kteří se mnou celou tuto stavbu řešili.

Spor s premonstráty
Stále probíhají soudní spory s Královskou kanonií premonstrátů. Obec nyní prohrála spor
o zaplacení nájemného bez nájemní smlouvy za poslední tři roky ve výši 2 850 000 Kč,
včetně soudních výloh činí celá položka přibližně 3 150 000 Kč. Obec podala odvolání
ke Krajskému soudu. V úterý 16. prosince
přijede na Hradištko ministr zemědělství
Marian Jurečka z důvodu řešení dohod mezi
obcí a KKP.
Na závěr mi dovolte, vážení občané, a mám
pocit, že mohu říci vážení přátelé, abych vám
všem popřál krásné, šťastné, klidné a radostné prožití svátků vánočních a hlavně hodně
zdraví a lásky v roce 2015.
ANTONÍN MERTA, starosta obce
Foto: Radka Svobodová

NOVÝ MÍSTOS
Je na místě, abych se jako nový místostarosta představil. Ročník narození 1978,
s manželkou vychováváme tři děti. Bydlím
na Hradištku, vyrůstal jsem na Brunšově.
Vystudoval jsem obchodní akademii. Vždy
mě bavila čísla a účetnictví.

Svoji praxi jsem začal ve farmaceutické firmě
(dnes Sanofi-Zentiva), další zkušenosti sbíral v Autocontu. Posledních 12 let pracuji ve
společnosti zabývající se velkoobchodem sušených plodů a ovoce, mám v odpovědnosti
finance a provoz. Jsem zvyklý jednat s úřady,
bankami, obchodními partnery.
Zřejmě bych měl něco poznamenat k volbám. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, co
přišli k volbám a vyslovili nám všem důvěru,
ať vykonáváme funkci zastupitele naší obce.
Volby dopadly tak, že jsou zde dva silné tá-
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{ TÉMA: VOLBY – NOVÉ ZASTUPITELSTVO }

VOLBY NA BRUNŠOVĚ V NOVÉM
Již si přesně nevzpomenu, jak je to dlouho, kdy mě jako zapisovatele volební komise zpovídala redaktorka České televize před modrou stavební buňkou s nápisem „Volební místnost“ do reportáže o netradičních volebních místnostech. Poměrně hrozná zkušenost…

Volbami do zastupitelstva obce ve dnech
10. - 11. října 2014 skončila doba stavebně
modrá a začala doba kulturně kamenná! Vězte, Brunšov má důstojnou volební místnost,
na kterou můžeme být hrdí. Zásluhou hlavně pana starosty Merty a pana Neužila jsme
mohli jít volit do zrekonstruovaného kamenného domku vedle sběrného dvora. Kdo si
komunální volby nenechal ujít, byl jistě velmi
mile překvapen. Dílo se podařilo a mocným
finišem před volbami dovedlo téměř k dokonalosti. Všem, kteří se o to zasloužili, patří
ohromný dík.
Velkou výzvou pro současné zastupitelstvo
bude, jak s opraveným „Kameňákem“ naložit

v mezidobí voleb a nenechat ho zase zchátrat.
Pomozte svými nápady vymyslet, k čemu by
mohl sloužit. Své návrhy posílejte na adresu

redakce@hradistko.cz nebo doručte na obecní úřad.

Výsledek voleb na Brunšově
Ještě se zastavím u výsledku voleb ve volebním okrsku 3 – Brunšov. Volební účast byla
61,72 %. Vyhrála kandidátka č.6 – Brunšov
2013 s 36,62 %, následovaly kandidátky č.2 Rozvoj obce Hradištko s 21,03 %, č.3 - NAŠE
SPOLEČNÁ OBEC s 17,13 %, č.5 - Stabilita
obce, spokoj. obč. S 11,35 %, č. 7 - Nezávislí
pro Hradištko s 5,44%, č 1 - HRADIŠTKO
- MODERNÍ EVR. OBEC s 4,47% a na posledním místě se umístila kandidátka č. 4 SPOLEČNĚ ZA ROZKVĚT OBCE s 3,95%.

Umístění jednotlivců

Pořadí kandidátů v počtu získaných hlasů
bylo následující. Nejvíce hlasů ze 166 odevzdaných získal Pavel Pešek (76), s minimálním odstupem následovali Josef Pipota
(75) a Miloš Neužil (74). Prosím nezlobte se

na mne, neodpustím si osobní poznámku. Se
ztrátou, ale na úžasném čtvrtém místě, s počtem odevzdaných hlasů 65, jsem se umístil
já. Velice vám děkuji za projevenou důvěru.
Ohromně si toho vážím. Příště, v roce 2016
u voleb do zastupitelstva kraje, se na vás opět
budu těšit jako zapisovatel okrskové volební
komise.
Velký dík všem, kteří projevili zájem o dění
v naší obci a přišli k volbám odevzdat svůj
hlas. Ať už to byl hlas pro jakoukoliv stranu a jakéhokoli kandidáta, ukázali jste svou
účastí, že vám na budoucnosti naší obce záleží. Děkujeme.
Text a foto: RUDOLF ZDĚNEK

STAROSTA SE PŘEDSTAVUJE
bory. Stejná situace, která na Hradištku byla
již před čtyřmi roky.

Přání sjednotit zastupitelstvo
Za sebe si nepřeji mít starostu zvoleného
těsnou většinou, tak aby se při každém veřejném zasedání třásl, že se mu sejde jeho
šestice včetně samotného. A určitě si nepřeji
mít obec rozdělenou na dva tábory. Hradištko má dost problémů (spor s Královskou
kanonií premonstrátů, kanalizace, škola a
školka, centrum obce, komunikace a inženýrské sítě, celkově občanskou vybavenost)
a mělo by ukázat, že se zvolení zastupitelé
dokážou mezi sebou dohodnout. Pan Merta
jasně deklaroval, že chce svoji práci pro obec
Hradištko dokončit, zprovoznit dokončenou
kanalizaci v Pikovicích a postavit školu pro

druhý stupeň a důstojně svoji funkci předat
dál. Považuji za slušnost takovou věc podpořit – přeci každý chceme funkční kanalizaci,
postavenou školu. Možná si někteří přejí, ať
se dohadujeme. Já si přeji vzájemnou shodu
nad fungováním naší obce. K dohodě mě vedl
i další fakt, můj handicap, nemůžu nyní obci
Hradištko nabídnout sebe jako uvolněného
starostu.
Přeji si i další věci. Abychom se už nerozdělovali na jednotlivé obce – Hradištko, Pikovice,
Brunšov, Rajchardov. Žijeme zde společně,
společně máme sdílet starosti i radosti.
Přeji příjemné prožití vánočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý poslední den – Silvestr a úspěšné vykročení do roku
2015.
TOMÁŠ PIPOTA, místostarosta obce
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{ ROZHOVOR }
Rozhovor s brunšovskou rodačkou MARTOU ZDĚNKOVOU je vánočním dárkem pro všechny, kteří z nějakého důvodu ztrácejí naději.
Povídali jsme si o tom, jak se dokázala vyrovnat s vážnými zdravotními problémy, odhalili jsme tabu zvané stomie. Zavzpomínali jsme
na poválečný život na Brunšově, cesty do školy sněhovými závějemi i na krávu, která musela do JZD.

Udělala jsem si kurz dobrovolníka a můžu
někomu poradit, jak se se stomií naučit žít.
Předáváme si zkušenosti ohledně pomůcek
od různých firem. Mám pocit, že jsem aspoň
trochu potřebná.
Nedávno proběhly médii fotky 23leté
modelky, která se jako první stomička
nechala vyfotit v plavkách. Máte pocit, že
stomie přestává být tabu?
Myslím, že se o tomto tématu více ví od doby,



mohla mít děti. To bylo v roce 1890. Z Brunšova pocházejí i rodiče mého tatínka, ale jak
dlouho zde naše rodina žije, to netuším.
Znáte alespoň z vyprávění osudy vašich
předků?
Můj dědeček František Holešta zemřel v důsledku zranění z první světové války. Zůstalo
po něm pět dětí, můj tatínek byl nejmladší.
Maminka mu zemřela, když mu bylo 19 let.
Druhý dědeček Jan Tošnar – tatínek mé ma-



JSEM ASPOŇ TRO

Můžeme mluvit o vaší nemoci?
Když jsem šla poprvé po operačním
zákroku mezi Vltavany, říkala jsem si, jestli o tom mám mluvit. Rozhodla jsem se,
že budu, protože by se to stejně neutajilo.
A kdybych viděla, že se někdo potichu baví,
přemýšlela bych, jestli se náhodou nebaví
o mně. Takže o své nemoci mluvím otevřeně.



Kdy a co přesně se vám stalo?
Před deseti lety jsem byla na gynekologické operaci a po ozařování jsem měla problémy s hemoroidy. Bohužel to hemoroidy
nebyly, ale důsledek ozařování. Měla jsem
velké bolesti, spala jsem snad hodinu denně, až mi nakonec praskla střeva. Od té doby
jsem stomik – mám vývod střev.



Jak jste reagovala, když jste poprvé
uslyšela o stomii?
Byla jsem z toho celá špatná, ale pomohla mi
pacientka, která se mnou byla v nemocnici
na pokoji, přesněji řečeno její sousedka, která
ji přišla navštívit. Byla to taková hezká žena
a když viděla, jak mě trápí, že budu mít vývod, přišla ke mně, plácla si na břicho a říká:
„To vůbec nic není.“ Měla také stomii a nikdo
to na ní nepoznal. V tu chvíli jsem si uvědomila, že nemám důvod brečet. Hlavní bylo,
že budu žít.

co se předsedkyní Fit ILCA Praha stala Marie Ředinová. V současné době je předsedkyní
českého ILCA a zastupuje stomiky z celé republiky. Ze známých osobností o své nemoci
otevřeně mluví Boris Hybner, který o stomii
napsal dokonce autobiografický scénář k filmu Klauni. Jeho postavu hraje Oldřich Kaiser.

Většina pacientů má stomii v důsledku rakoviny tlustého střeva. V Evropě držíme
bohužel smutné prvenství v četnosti výskytu
tohoto onemocnění. Pokud ale člověk nemá
zdravotní potíže, docela chápu, že se nedonutí
podstoupit preventivní vyšetření střev.





Jak se vám od té doby změnil život?
Vždycky říkám, že něco zlého je pro
něco dobrého. Kdybych neměla tuto nemoc,
tak sedím na Ovčičkách a koukám na hřbitov. Teď jezdím každý rok na rekondici, byla
jsem v Karlových Varech, v Chlumu u Třeboně, v Jánských lázních a všude možně. Mám
známé po celé republice a pořád se navštěvujeme. Za všechno vděčím sdružení stomiků
Fit ILCO Praha, jejichž jsem členem.



Vyjmenovala jste výhody členství. Můžete být vy sama ostatním prospěšná?
Sedm let prodávám měsíčky pro Ligu proti
rakovině. Letos jsem byla u stánku stomiků při putovní výstavě Ligy proti rakovině.


{

10

}

minky zemřel na italské frontě. Když se moji
rodiče vzali, neměli vůbec nic. Maminčina
maminka jim našetřila trochu peněz, za které
si koupili na Ovčičkách parcelu a postavili si
domek, ve kterém bydlím dodnes. Když měli
hotovou kuchyň a pokoj, zůstali bydlet v kuchyni a pokoj pronajali dělníkům ze Šumavy, kteří tady pracovali na stavbě štěchovické
přehrady. Pak ale přišla německá okupace
a moji rodiče se museli vystěhovat.

V jakém stavu našli dům, když se po
válce vrátili?
Když skončila válka, nesměli se hned nastěhovat zpátky, mohli chodit jen na propustku. Při jedné návštěvě maminka
mluvila s ruskými vojáky, kteří jí
ukázali, že dům je v pořádku. Slíbili, že nic nezničí a až budou odcházet, že v kůlně schovají klíče.
Ale než se sem rodiče z Davle dostali, byly domovní dveře rozbité,
všechno rozkradené a uprostřed
místnosti naděláno…



Jaké pro to měli vysvětlení?
Protože klíče opravdu visely
v kůlně, bylo pravděpodobné, že
všechno napáchali lidé z okolí.
Nejhůř dopadli ti, kteří měli hospodářství a vraceli se až po sklizni.
Měli domy úplně vyrabované. Bylo
to tu prý podobné jako v pohraničí, kde také
rabovali Češi.
Dalo se žít v takové době a vycházet se
sousedy?
Maminka vyprávěla, že když vyprala mé oblečení a pověsila ho na šňůru za dům, kde to
nebylo oplocené, tak za chvíli bylo pryč. Domovní dveře nešly zamykat, tak se zamykaly
dveře až na chodbě. Ale na verandě byl záchod,
odkud mi někdo ukradl nočník. A tak dále.



Loni i letos jsem se zúčastnila Evropských dnů
kolorektálního karcinomu. Dozvěděla jsem se
hodně zajímavostí ze zdravotnictví od lékařů z celé Evropy. Zaujalo mě, jak složitá je
příprava pozvánek na vyšetření střev a jak je
obtížné takový projekt realizovat. Proto prosím, až někomu z vás taková pozvánka přijde,
nezahazujte ji. Ze své zkušenosti vím, kolika
lidem včasné vyšetření zachránilo spoustu
zdravotních problémů a mnohdy i život.
Pocházíte z Brunšova, v celé obci máte
řadu příbuzných. Jak dlouho zde vaše
rodina žije?
Moje babička pocházela z Hradištka, ale protože se narodila jako třetí dcera a její rodiče si
přáli syna, tak ji ve třech letech dali na vychování její tetě – sestře její maminky, která ne-





Na Brunšově zůstaly ubikace po německých vojácích. Co v nich bylo?
Jeden čas tam bydleli cikáni. Všichni, kdo se
na Brunšov vrátili, oplotili pozemky a vysázeli
jahody, aby měli obživu. Cikánské děti prosily
maminku, aby jim dala jahody, a tak jim pokaž-



{ ROZHOVOR }
dé, když šla sbírat, podala přes plot plný košíček.
Jejich máma za jahody poděkovala, prázdný košík vrátila a děti už pak znovu loudit nesměly.
Myslím, že byli slušní. Dokonce mé rodiče pozvali na svatbu. Oddával je cikánský král, který
přijel až z Maďarska. Pamatuju si, co tam bylo
jídla a pití, kde to v té chudé době sehnali, netuším. Potom se odstěhovali na Smíchov.
Tyto ubikace jsem viděla na jedné jediné
fotografii, kterou se mi podařilo sehnat na výstavu k výročí vystěhování. Teď
mi dochází, že malá holčička sedící v jahodách jste byla vy…



že do konce vyučování vůbec neuschly, tak
mi paní řídící Dondová půjčila své holínky.
Školu jsem navštívila letos v září po letech,
když jsem doprovázela vnučku Haničku, která nastoupila do první třídy. Vzalo mě za srdíčko, když jsem si vzpomněla, jaké to bylo,
když jsem šla poprvé do školy já. Vybavilo se
mi, jak škola vypadala dřív a jaká je dneska
krásná.

Marta Zděnková, rozená Holeštová, se narodila 21. ledna 1944
v Davli. Navštěvovala tiskárenské
učiliště v Praze. Celý život pracovala jako litografka v tiskárnách
na Hradištku. Má dva syny a čtyři
vnoučata.

V čem se liší dětství vaší vnučky od
toho vašeho?
Mě se například nikdo neptal, jestli mám
úkoly, ale řekli – tady jsou husy, jdi pást. Když

Co máte v naší obci ráda a co vám tu
naopak chybí?
Mně tu nechybí nic, naopak se mi tu moc
líbí. Obdivuju hradištskou školu. Je úžasné,
za jak krátkou dobu se podařilo zařídit šestou
třídu, přestěhovat obecní úřad i knihovnu.
Na Brunšově mě potěšila oprava kamenného domu, kde je konečně důstojná volební



OCHU POTŘEBNÁ



Ano. Od těch ubikací vedly zákopy. Jednou
jsem spala v postýlce a maminka něco dělala
před domem na zahrádce. Vtom přišla na návštěvu babička a maminka jí řekla, že spím.
Babička se na mě šla podívat a povídá: „Kde
tu holku máš? Vždyť je prázdná postýlka!“ Já
jsem se mezitím probudila a šla jsem maminku hledat dozadu na zahradu. A když jsem
ji nenašla, tak jsem vlezla do těch zákopů
a tudy jsem prošla až do míst, kde bydlí pan
Zíka. Hledala mě půlka Brunšova.
Jak vzpomínáte na svá školní léta?
Do páté třídy jsem navštěvovala školu
na Hradištku. Chodili jsme úvozovou cestou
a když napadl sníh, museli jsme si prošlapat
pěšinku. Nebyly žádné pořádné boty, jen holínky o dvě čísla větší, v tom několik ponožek.
Bavilo nás skákat do závějí, holiny nám tam
kolikrát zůstaly. Do školy jsme pak někdy dorazili s velkým zpožděním a pan řídící Donda
pro nás už měl připravené židličky u kamen,
abychom uschli a zahřáli se. Maminka mi potom koupila nové boty – válenky. Dole byly
z kůže a nahoře z filcu. Ale ty se tak namočily,



jsem byla starší, chodila jsem pást kozy a nakonec krávy. Kozy měli i v jiných rodinách,
takže se nás scházelo na pastvě víc, vyhnali
jsme je na Ovčičkách do stráně a mohli jsme
si hrát. Šili jsme si na panenky nebo jsme si
s kluky vařili na ohýnku.
Měli jste doma velké hospodářství?
Když se rodiče po válce vrátili, pronajali si kousek pole, ale pořád museli platit
za orání a za potah. Tak si brzy pořídili telátko, postavili chlév, pak koupili další krávu,
půl hektaru pole a začali hospodařit. A pak
přišlo JZD a všechno jim zabavilo. Jednu
krávu nám odvedli a druhou nechali jako
záhumenkovou. Ale netrvalo dlouho a tatínek musel odvést i tu druhou. Pamatuji si,
jak přišel domů – beze slova šel do chléva
a zůstal tam celou noc. Krávy do JZD chodila pást moje maminka, já jsem byla v té době
na praxi na Hradištku v tiskárnách. Protože nebyly žádné ohrady, krávy běhaly všude
možně a maminka z toho byla unavená. Tak
jsem se rozhodla, že jí odpoledne po praxi
budu chodit pomáhat. A když jsem přišla
na pastvu poprvé, naše kráva mě poznala,
přišla ke mně a začala mi olizovat ruce. Poprvé v životě jsem viděla zvíře brečet. Z očí
se jí valily slzy jako hrachy.



místnost. Těší mě, že jsme na Ovčičkách
taková jedna rodina, ať jsou to mladí nebo
staří. Za to jsem těm lidem vděčná.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

PODZIMNÍ DĚNÍ VE ŠKOLE
Zdá se to být neuvěřitelné – před chvilkou jsme zahajovali školní rok a už píšeme školní
zprávičky během adventu. Možná to utíká tak strašně rychle, protože se ve škole pořád
něco děje. Už není možné koncipovat všechny akce hromadně, je nás moc. A tak si každá
třídní učitelka připravuje mimovýukové akce podle zájmu své třídy. O většině najdete
podrobné informace i fotografie na školním webu, proto zde jen krátce zmíním několik
posledních.

Velmi vydařené bylo divadelní představení Sněhová královna a šašek, které pro svá tři oddělení pozvaly do naší auly paní družinářky. Děti
vydržely napjatě sledovat celou dobu a všichni
se naprosto skvěle bavili. Rodinné divadlo A.
Hlaváčkové lze opravdu vřele doporučit.

Přednáška o zubní hygieně
Také výukové přednášky dvou mladých zubních hygienistek byly velmi přínosné. Prošly
postupně všemi třídami a díky jejich pečlivé
přípravě děti viděly názorné video, pomůcky
v maxivelikosti, velmi přehledné fotografie
a také trénovaly vlastními kartáčky správný

postup čištění. Všichni dokonce dostali malý
dáreček – zubní pastu. Také akce s velkým
přínosem.
Šesťáci odjeli tmelit svůj nově sestavený
kolektiv na adaptační kurz do penzionu
v Desné. Vrátili se spokojení, odborně připravené sociohry si všichni užili, úkol splněn
– kolektivu to opravdu prospělo. Je jen velká škoda, že tři žáčci nenašli odvahu opustit
na pár dní domov. Přišli o hodně.

Vyrábění z čajových sáčků

Letos znovu přijala naše pozvání a obětovala
své sobotní dopoledne paní Mirka Šmejkalová. Tentokrát předávala svůj um převážně
páťákům, jejich sourozencům a jedné babičce. Naučili jsme se poskládat z vystříhaných
čajových pytlíčků krásné ozdoby na vánoční
přání. Zprvu jsme trochu zápolili, zdálo se
to příliš náročné na velkou pečlivost a přesnost, ale za dvě hodiny se ukázalo, že někteří
zvládli dokonce i dva výrobky a všichni odcházeli spolehlivě bohatší o další rukodělnou
dovednost. Na fotografii můžete naše výsledky posoudit. Mirko, děkujeme!

Vystoupení u stromečku
Máme velkou radost, že na letošní vystoupení pro jubilanty a ke stromečku se letos
dobrovolně přihlásil enormní počet dětí.
Jubilantům díky přípravě s paní učitelkou
Kostečkovou hrálo a zpívalo více než dvacet
dětí. Všechny přítomné oslavence moc potěšily nejen jejich pěvecké i muzikantské výkony, ale i skládaná přáníčka přiložená k dárku.

VÍC NEŽ CHARITA

Může lidem s handicapem pomoci něco
víc než charita? Může! A mnohem víc, má
na to každý z nás a nemusí mít peníze. Jsme
vesnická škola s omezeným rozpočtem, a tak
jsme se rozhodli, že charitu necháme pro bohaté a nenápadité, ať si dělají sbírky, sponzorují cokoli a kohokoli ostošest – my na to
půjdeme od lesa. Tedy lépe řečeno od srdce.
Víme, že každého člověka, a nemusí být postižený, nejvíce potěší, když „zapadne“, když
není neúmyslně středem pozornosti, neukazují si na něj ostatní na ulici: „Jééé, podívej, ten má divný ruce, ten je slepej atd.“
Jak se dá toto zařídit, když nám naše lidská
přirozenost velí okukovat lidi odlišné, bát se
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(častokrát i štítit se) neznámého – divného
člověka? Jedině tak, že se s lidmi odlišnými
budeme stýkat, uvidíme, jak žijí, jak chodí
do školy, jak se baví, co umí. Uvidíme, že sice
odlišně vypadají, ale jinak jsme si všichni podobní. Těší nás a mrzí úplně stejné věci. Proto
v rámci dlouhodobého projektu pořádáme
různé exkurze – minulý rok na Hvozdy, tento
rok do Jedličkova ústavu, plánujeme navštívit i školu pro zrakově postižené a chráněné
bydlení Portus na Slapech.
A výsledný efekt? Chceme, aby děti z naší
školy řekly: „Tak má divný ruce, je slepej,
NO A?“ Vypadá to, že je to banalita, ale věřte, tahle větička handicapovaného zahřeje

U stromečku s kytarovým doprovodem pana
ředitele, pana Jelínka a pod vedením L. Kostečkové a H. Jelínkové hrálo a zpívalo 35
dětí(!), které trochu zradila technika. Krásně
nás reprezentoval i páťák Martin Strouhal se
svým sólovým vystoupením – kytara, zpěv.

Adventní dění
A co nás ještě čeká? Během prosince se družiny vyřádí při čertování, upečeme perníčky,
třídy se různě rozjedou nasávat adventní atmosféru do Prahy, na výstavy betlémů (určitě
půjdeme i hlasovat pro betlém naší družiny
vystavený ve štěchovickém kostele). Pokud
zbraslavský pan ředitel ZŠ uvolní své účinkující děti z vyučování, pojedou se tři naše
nejstarší třídy podívat na představení Princ
Faktor do divadla J. Kašky, kde v hlavní roli
exceluje odchovanec našeho dramatického
kroužku – Gabo Pipota.
Naše dramatické kroužky se představí v sokolovně 18. prosince a pak už si pěkně užijeme vánoční den ve škole. Aktovky zahrabeme hluboko pod lavice, na lavice místo sešitů
poputují ve všech třídách stromečky a talíře
s cukrovím, pustíme si pohádky, rozdáme
dárečky a hurá na prázdniny.
Ale nejen děti je třeba pochválit. Děkujeme
také všem rodičům, kteří nám svou přízeň
projevili přiložením rukou k dílu, pomocí
všeho druhu a podporou. Vážíme si toho
opravdu moc!
Text: JANA CHADIMOVÁ
u srdce víc než anonymních 50 Kč jako DMS.
A zvládne to i malé dítě…
Text: JARMILA DVOŘÁKOVÁ

{ ŠKOLA, ŠKOLKA, SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

DRAVCI, PSI, MYSLIVCI
a lišák Míša ve škole
První říjnový den ve škole se nesl ve znamení myslivosti. Z původně plánovaných dvou
hodin jsme s dětmi povídáním o myslivosti a krásách přírody strávily celé dopoledne.

Kamarád sokolník Honza Šlosar předvedl
dětem své svěřence samici káněte lesního
Amálku, která po srážce s automobilem přišla o křídlo, jestřábici Viktorku, která má sokolnický výcvik a Honza s ní vyráží na lovy
a sokolnická setkání. Dětem jsme předvedli
své lovecké psy, dva ohaře, německého a maďarského a hladkosrstého foxteriéra. Velkým
překvapením na konec byl lišák Míša, který si
v náručí svého pána užíval popularity a obdivných pohledů dětí. Mnohé z nich viděly
živou lišku, a ještě tak zblízka, vůbec poprvé.
Většina dětí i odvážné paní učitelky využily
možnosti nechat se vyfotografovat s Viktorkou na ruce.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
29. LISTOPADU 2014
Poslední sobotu v listopadu jsem byla pozvaná
na setkání jubilantů naší obce. Mé velké poděkování patří paní Ivance Nožičkové a jejím
kolegyním. Co říct – bylo to krásné a důstojné
setkání nás všech „dříve narozených“. Domů
jsem odcházela s dobrým pocitem u srdíčka.
Nezapomínáte na nás „starší“. Všem, kdo nám
toto setkání připravil, ještě jednou děkuji.
MARTA ZDĚNKOVÁ
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Libuše Slaná

85

Text a foto: RUDOLF ZDĚNEK

Karel Benedikt, Hana Volešáková

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

V prosinci děti začaly jezdit
na předplavecký výcvik do Benešova. Děti zazpívaly Mikulášovi
obklopenému anděly a čerty a za to
si zasloužily balíček s ovocem. Poslední školní týden v roce 2014 se
ponese ve vánoční atmosféře. Třídy
budou nazdobené, stromečky ozdobené a okna vyzdobená. Jednou
měsíčně školku čeká kulturní program. Kromě divadélek si v únoru

zazpíváme s dudákem hrajícím na chodské dudy.
Krásné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do nového roku přeje
MAGDA BÍLKOVÁ, ředitelka Mateřské školy Hradištko
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Anežka Dalibabová, Václav Veverka,
Jiří Zíka, Jan Dilík, Marta Dolejšová,
Richard Hons, Věra Henková

70

Marta Zděnková, Pavel Řezníček,
Václav Volešák, Jitka Hájková,
Marie Langová, Lýdie Janošťáková,
Jiří Mattauch, Stanislav Baštecký,
Jiří Novotný, Jarmila Bulajčíková,
Irena Nedvědová,
Bohuslava Valoušková,
Miloslava Pešková,
Margita Matoušková,
František Pokorný
Foto: HEDVIKA CZURDOVÁ JEŽKOVÁ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

4. ŘÍJNA 2014
Kateřina Habová
Karolína Hejlová
Veronika Matyášová
Ema Procházková
Zora Vobořilová
Aneta Rýdlová
Sebastian Andrle
Filip Jan Stříhavka
Daniel Švéda
Nedorazil Jan a Nikola

Foto: HEDVIKA CZURDOVÁ JEŽKOVÁ
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{ Z HISTORIE }

MOST DR. EDVARDA BENEŠE

Jelikož téma o památných stromech je pomalu vyčerpáno, rozhodla se naše pravidelná
přispěvatelka EDITA FIKEROVÁ doplnit odpověď na soutěžní otázku v minulém Zpravodaji a věnovat svůj článek historii štěchovického mostu. Za její pravidelné příspěvky
za nulový honorář jí patří velké poděkování.

O našem mostě (kterému ale nejspíš říkáme
jen „štěchovický“), je možné říci leccos zajímavého. V historické době byl na Vltavě
most v Českých Budějovicích a v Týně nad
Vltavou a pak až do Prahy nebyl velmi dlouho most žádný. V letech 1937 – 1939 postavila na místě dřívějšího přívozu soukromá
stavební firma za 22 měsíců visutý most,
tehdy největší v Československu a významný i v celoevropském měřítku. Jeho jediný
oblouk překlenuje 114 metrů – jako první
železobetonový most u nás tak překročil rozpon sto metrů. Elegantní konstrukce podle
projektu stavebního inženýra Miloslava Klementa spočívá na dvou dvanáctimetrových
dutých obloucích, spojených šesti rozpěrami.
Na nich je na dvakrát čtrnácti táhlech zavě-

šena spodní mostovka s konstruktivistickým
zábradlím. (Klement se podílel jako statik
a specialista na zvláštní stavební konstrukce
na několika úpravách Pražského hradu spolu
s hradním architektem Josipem Plečnikem.)

Pojmenování mostu
Hned po válce byly zahlazeny stopy po přípravě ke zničení mostu a v roce 1946 dostal
most svoje dnešní jméno – most Dr. Edvarda
Beneše (další most téhož jména, podobný ale
ocelový, najdete v Ústí nad Labem). Od roku
1965 je most chráněn jako kulturní památka. Až do poslední velké opravy v roce 1995
byla zachována původně špalíková mostovka. Méně než jedno procento mostů má svoje
hodiny – ten náš má, teď nové a přesné.

NA BĚLEHRAAAD!!!
28. července 1914 – Rakousko-uherské císařství vyhlašuje válku Srbsku, tzv. Velkou válku.
Ještě téhož dne bombarduje Bělehrad. Válka
se rychle rozroste: Rusko vyhlašuje mobilizaci 29. července, Německo vyhlásilo 1. srpna
válku Rusku a 3. srpna Francii. 4. srpna Německo vyhlásí válku Belgii a ještě téhož dne Velká
Británie Německu (kvůli porušení neutrality Belgie). Následuje další řetěz vyhlašování
války. Letos uplynulo 100 let od vypuknutí
1. světové války.
Mnoho obyvatel Brunšova dostalo c.k. povolávací rozkaz a mnoho z nich se již do svého
rodiště nevrátilo, většině byly osudné bitvy
na italské frontě – na Piavě. Na tyto padlé
hrdiny každoročně vzpomínáme. Při příležitosti stoletého výročí začátku Velké války
jsme okolí brunšovského pomníku upravili
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a výročí začátku zákopových hrůz připomněli položením červenobílé kytice. Nezapomněli jsme ani na výročí vzniku Československé republiky 28. října. Věnec s vlčími
máky ke Dni válečných veteránů 11. listopadu, kdy definitivně v roce 1918 utichly výstřely, se již pomalu stává tradicí. Na odkaz
našich předků nesmíme zapomenout.
V průběhu první světové války bylo mobilizováno celkem 70 156 000 mužů. Dohodové státy mobilizovaly celkem 44 558 000
mužů. Centrální mocnosti, mezi něž patřilo také Rakousko-Uhersko, pak mobilizovalo 25 598 000. Na straně Dohody padlo
5 413 000 mužů, na straně centrálních mocností 4 029 000 mužů...
Za Občanské sdružení Ovčičky
RUDOLF ZDĚNEK

Za jak dlouho je voda v moři

Když pohlédneme proti proudu, představme
si, že voda připutovala ze vzdálenosti více než
300 km a během té cesty klesla z nadmořské
výšky Šumavy asi o 1000 metrů. Po proudu
od mostu zbývá vodě k moři do Hamburku
Vltavou a dál Labem téměř tisíc kilometrů,
ale obě řeky už klesnou jen o 200 metrů. A jak
dlouho jí to trvá od nás do moře? Za běžných
průtoků v nejméně srážkových měsících (září
a říjnu) asi dva měsíce, ale při povodni třeba
jen 10 dní – Vltava se na průtoku v Hamburku podílí asi jednou čtvrtinou. Všichni máme
ještě v živé paměti stoletou povodeň v roce
2002, kterou náš most bez úhony přestál!
A konečně proč „náš“, ač štěchovický: mnohonásobně častěji jezdíme my, pravobřežní,
do Prahy – a chataři k nám, než štěchovičtí
ve směru na Benešov...
Text: EDITA FIKEROVÁ,
foto: Vojtěch Pavelčík

{ Z HISTORIE }

OBA MOJI DĚDEČKOVÉ ZEMŘELI V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
V minulém čísle Zpravodaje zavzpomínala paní Marie Tomášková
na svého dědečka, který bojoval v rakousko-uherské armádě. Díky rozhovoru s paní Zděnkovou jsme poodhalili další osudy vojáků z první
světové války. Tentokrát jde o padlé hrdiny, jejichž jména najdeme vyrytá na brunšovském pomníku.

František Holešta byl tatínek mého tatínka.
Když šel do války, měl už pět dětí, můj tatínek
z nich byl nejmladší. Vrátil se domů raněný,
ale doma následkům zranění podlehl. Je pochovaný ve Štěchovicích.
Jan Tošnar byl tatínek mé maminky. Během
války utrpěl zranění nohy a přijel domů
na zotavenou. Když se mu noha vyléči-

la, musel se vrátit zpátky
na frontu. Zůstal nezvěstný
a o tom, co se s ním stalo, se
babička dověděla až od jednoho pána z Bráníku, který
s ním byl na Piavě. Vyprávěl, že bojovali v bažinách
a když utíkali, tak dědeček
nemohl, protože i když se mu noha zahojila,
stejně na ni napadal. Svému branickému příteli říkal, ať se zachrání aspoň on a po válce
přijede na Brunšov vyřídit pozdrav.
Z dětství si pamatuji, že babička Tošnarová
měla malou knížečku, kterou nečetla, jen ji
vždycky otevřela a dívala se na vylisovanou
protěž, která už se celá rozpadala. Když jsem
byla starší, byla jsem na dovolené v Tatrách
a tam prodávali vylisované protěže, tak jsem
ji babičce koupila. Myslela jsem, jakou jí to
udělá radost, ale ona na to jen smutně koukala a říkala: „Martičko, jsi hodná, ale to už
není ono.“ V tu chvíli jsem si uvědomila, že
tu protěž jí přivezl dědeček z italské fronty,
když byl doma na zotavené.
Text: MARTA ZDĚNKOVÁ

OZVĚNY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY V HRADIŠTSKÉ KRONICE

Ukázka z nejstarší hradištské kroniky zachycuje dění v naší obci v letech 1914 – 1918 tak,
jak je zaznamenal kronikář Václav Kletečka. Jmenuje padlé vojáky z Brunšova i Pikovic,
kterým byly vztyčeny pomníky. U Hradištka zůstalo prázdné místo, kámen na zamýšlený
pomník leží dodnes němý na školní zahradě. ..

„Světová válka, mezník v dějinách lidstva,
vyvrcholuje v tomto roce. Ode dne mobilisace 28. července 1914 prožívá obec naše
všechny svízele, které veliký zápas přinesl.
Občané vojíni odcházejí postupně na bojiště;
domobranecké přehlídky, každoročně několikeré, odvádějí 18 l. až 50leté. Žije se v samém rozčilení. S nechutí a odporem odcházejí vojáci k plukům a kde a jak mohou, snaží
se vyhnouti nenáviděné službě pro širší vlast
a zájmy nám nepřátelské. Přicházejí zprávy
o padlých a nezvěstných. Vrací se zmrzačení
a nemocní.

Z našich osad padli za oběť
krvavé doby:
z Brunšova: Jan Rajchard, Frant. Rajchard,
Jan Tošnar, Ferd. Tošnar, Jos. Tošnar, Rud.
Krásný, Václav Krásný, Frant. Piskáček, Ant.
Piskáček, Frant. Merunka, Jos. Troníček, Jan
Rezek, Frant. Holešta, Boh. Hrdinka, Václ.
Krásný, Štěp. Krásný, Emil Bradáč, Ant.
Petrášek

z Pikovic: Frant. Dolejší, Frant. Lacina,
Frant. Dvořáček, Bohum. Dvořáček, Vinc.
Dvořáček, Jos. Petrák, Antonín Tichý.
z Hradištka:
Památce jejich vykupitelské smrti budiž paměť nehynoucí!

jsou děti. I vyučování je nepravidelné pro
nedostatek učitelů a paliva. Z trojtřídky naší
na dlouhou dobu stává se dvojtřídka i jednotřídka. Kolik měsíců se neučí pro epidemii
chřipky. Obilí i skrovné zásoby schovávají
sousedé před nevítanými rekvisicemi jak
mohou.“

Nedostatek, hlad a bída projevují se i u nás.
Objevují se různé ty lístky zásobovací:
„enky“. Uprchlíci váleční, většinou polští
židé, ubytováni jsou v obecním chudobinci.
Nedostatek řádí hlavně v rodinách dělnických. Pražané s baťochy, shánějící životní
potřeby jsou zjevem každodenním. Zřízena
aprovisace obecní, životní potřeby určovány
na gramy. Stálé rekvisice obilí i zvířectva vyčerpávají beztak skrovné domácnosti našich
zemědělců. Nedostatek pracovních sil způsobuje nedokonalé obdělávání půdy. Každoročně pořizují se osevní soupisy. Dostavuje
se i válečná epidemie španělské chřipky,
která řádí ve všech domácnostech a vyžaduje si i oběti na životech. Nejvíce postiženy
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{ SPOLKY }

HASIČI V ROCE 2014
V závěru roku bývá zvykem rekapitulovat uplynulý rok. A tak i já bych vás rád seznámil
s činností Sboru dobrovolných hasičů Hradištko a zásahové jednotky v roce 2014.

Začnu činností zásahové jednotky. V letošním roce jsme měli celkem 24 zásahů a to
je nejvíce za posledních mnoho let, pokud
nebudu počítat desítky zásahů v letech, kdy
nás zasáhly ničivé povodně. Zasahovali jsme
např. u dvou požárů automobilů, požáru rodinného domu, několikrát jsme hasili hořící
kontejnery a porosty.
Zajímavostí byl také výjezd k nahlášenému
požáru garáže, kde se nakonec ukázalo, že se
jedná o požár velkého modelu letadla, které
bylo v této garáži uloženo. Že v garáži najdeme letadlo, bylo překvapením nejen pro nás,
ale i pro profesionální hasiče z Jílového.

ukazuje, že odborná příprava a pravidelný
výcvik všech členů jednotky má smysl a přispívá k velice dobrému hodnocení naší jednotky, jak ze strany Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje, tak i našich spoluobčanů a především obce, jejíž organizační
složkou zásahová jednotka SDH je. Obci také
jednotka pomáhá například při kácení stromů podél obecních komunikací, čistí silnice
od nánosů bahna a mnoho dalších činností.

Zásahy byly pestré
Dvakrát jsme také vyjeli k dopravní nehodě,
z nichž u jedné došlo k úniku více než tisíce
litrů nafty do půdy a my museli použít velké
množství sorpčních látek, abychom zabránili
ještě větším škodám na životním prostředí.
V jednom případě jsme pomáhali zdravotnické záchranné službě při transportu zraněného muže u chaty na Posázavské stezce.
Zde jsme muže snesli ke břehu Sázavy, kde
jsme ho naložili na člun jílovských hasičů
a ti s ním pak spluli do Pikovic, a tam jsme
ho pomohli naložit do sanitky. V létě jsme
také vyprostili psa, který spadl do šachty.
Ta naštěstí nebyla hluboká, a my tak mohli
nezraněného psa po pár minutách předat
jeho majitelům. A o pár týdnů později jsme
pomocí navijáku vytáhli pro změnu osobní
automobil, který sjel z cesty a hrozil pádem ze
svahu. Do uzávěrky tohoto Zpravodaje jsme
naštěstí nemuseli řešit žádný velký požár či
jiné velké neštěstí a já jen doufám, že tomu
tak bude nejen do konce tohoto roku.

Na zásahy jsme dobře připraveni
To, že jsme letos vyjeli k tolika případům
a všechny jsme s úspěchem zvládli vyřešit,

objektu školy. Všechny úkoly, vyplývající ze
vzniklé situace, se nám podařilo úspěšně
zvládnout, a děti tak mohli zblízka vidět, jak
vypadá takový zásah hasičů. Na závěr jsme
ještě provedli krátkou přednášku, jak se mají
žáci chovat v případě požáru nejen ve škole.

Vybavení vozového parku

Ukázky zásahů pro děti
Nedílnou součástí činnosti jednotky jsou
ukázky práce hasičů pro veřejnost, především pro děti. V uplynulých měsících jsme
pro naše nejmenší předvedli několik zásahů
u dopravní nehody s vyproštěním zraněných
osob. Nejvýznamnější byla ukázka v rámci
zářijového Dne integrovaného záchranného
systému ve Štěchovicích. Dvacátého května
jsme po dohodě s panem ředitelem základní
školy v Hradištku využili povinného pravidelného nácviku evakuace dětí ve škole
a provedli jsme v objektu školy cvičení. Námětem byl požár odpadkového koše v jedné
z učeben, komplikací mělo být postrádání
dvou žáků školy, kteří zůstali v zakouřeném

V letošním roce se nám také podařilo vyměnit zastaralou Avii za sice staršího, ale pro nás
nového Forda Tranzit. Toto vozidlo jsme zakoupili z prostředků SDH, které po léta pečlivě spoříme například sběrem železného šrotu
nebo pořádáním různých akcí. Auto se nám
podařilo poměrně rychle upravit tak, aby
mohlo sloužit především na dopravu hasičů
k zásahu a jako týlové vozidlo při dlouhotrvajících zásazích. Svépomocí také postupně pracujeme na vylepšení cisternové automobilové
stříkačky Tatra 815, která se po dokončení
a opatření nového laku stane chloubou JSDH
Hradištko. Nezapomínáme ani na naše třetí
vozidlo, letitý, ale stále krásný Mercedes, který
se snažíme udržet v co nejlepším technickém
stavu, aby mohl ještě dlouho sloužit svému
účelu. Tímto bych rád poděkoval všem a především Zdeňku Joskovi za mnoho a mnoho
hodin věnovaných péči o náš vozový park.

Dohoda s premonstráty
Jak všichni jistě víte, byla poslední léta a především letošní rok ve znamení mnoha dohad
a spekulací o podobě obce po navrácení majetku Královské kanonii premonstrátů. I nás
se tato otázka přímo dotýkala, protože nám
šlo o budoucnost naší, před několika lety svépomocí postavené hasičárny. Naštěstí se nám
podařilo, po vstřícném jednání kanonie, zatím
na dobu neurčitou zachovat vše při starém
a hasičská zbrojnice i klubovna může nám
i všem spoluobčanům dále sloužit. Další nájem
klubovny byl podmíněn požadavkem, aby se
hasiči starali o vyklizený zámek a jeho přilehlé
okolí. S tím jsme s radostí souhlasili. Díky této
dohodě je možné i nadále využívat obřadní síň
zámku ke kulturním akcím a k svatbám.

{
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{ SPOLKY }

PIKOVICKÉ STŘÍPKY
Fotbal
Podzimní část fotbalové sezóny 2014/2015
skončila pro naše fotbalisty úspěchem. I když
se zdálo, že po prvním zápase (prohra s týmem Zlatníky B 0:4) nebude forma nejvyšší,
v ostatních zápasech se naši hoši vzmužili a výsledkem jim bylo obhájení krásného
čtvrtého místa v tabulce Prahy západ IV. třídy skupiny A. Nutno dodat, že od stříbrné
příčky v tabulce nás dělí pouhý 1 bod! Naši
fotbalisté se umístili i v tabulce střelců (F.
Kirchberger 7 gólů, J. Vaníček 6 gólů atd.)
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce fotbalu na první jarní zápas, který se bude konat
22. března 2015 na domácím hřišti „Sázava
aréna“, a že oplatíme mužstvu Zlatníky B porážku z prvního zápasu této sezóny.

Vánoční přípravy
I v Pikovicích stojí vánoční strom a dokresluje tak atmosféru vánočního času. Každý,

kdo projde „centrem obce“, se tak může
pokochat ozdobeným stromem do té doby,
než se mu doma rozsvítí jeho vlastní. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho instalaci
a zdobení.

Mikulášská
Také letos byla pro děti z Pikovic připravena mikulášská nadílka v sále Restaurace
U Dolejších. Tímto děkujeme SDH Pikovice, který nadílku pro děti financuje, obětavým maminkám, které akci připravují,
a ostatním, kteří nějakým způsobem u akce
pomáhají. Děti se opět pobavily při hrách,
mikuláš s andělem jim předal nadílku a čerti
některé z nich „vybídli ke zlepšení“. Bohužel,
kapacita sálu místní restaurace je vždy plně
naplněna dětmi z Pikovic, a proto se tímto
tak trochu omlouváme dětem z ostatních
částí obce, že nemůžeme tuto akci pořádat
„ve velkém“.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

PŘINESLA RADOST I STAROSTI
V sobotu 15. listopadu přichystala TJ Slovan další střípek do mozaiky hradištských
akcí. Po skvělé zkušenosti z posledních
šibřinek jsme už našli odvahu a oficiálně
vyhlásili posvícenskou zábavu za nekuřáckou. Čekali jsme, kolik lidí to odradí, ale
postupně se téměř zaplnilo všech 190 připravených míst.
Zážitkem pro všechny bylo taneční vystoupení v rytmu rokenrolu z dílny našeho
tanečního kroužku a skvělé představení
společenských a latinskoamerických tanců

reprezentačním párem Šimonem Klusem
a Eliškou Svobodovou. A pak už se tancovalo a bavilo až do brzkých ranních hodin
za doprovodu dua Sklepmistři. Jediná nepříjemnost nás čekala při ranním úklidu,
přes noc nám totiž někdo ukradl zapůjčenou pípu. Nebyla to první akce, kterou
zloději v okolí navštívili, a byla by škoda,
kdyby se jim podařilo zájmové spolky
a sdružení od organizace podobných kulturních akcí odradit.
Text: LADISLAV VONDRÁŠEK

Co nás čeká v budoucnu
Tímto se dostávám pomalu na závěr mého
článku a na plány do budoucna. JSDH i SDH
Hradištko budou v příštím roce pokračovat
ve všech činnostech a akcích jako v letech minulých. Doufáme, že se nám podaří dokončit opravy a přestavby techniky. Doufáme, že
všechny případné zásahy zvládneme stejně
úspěšně jako letos a že naše pomoc bude vždy

I přes můj článek (povzdech) v minulém čísle
Zpravodaje o pořádku v obci, nebyla moje
přání vyslyšena. Občany Pikovic byl svépomocí uklizen celý prostor kolem velkoobjemových kontejnerů pod místní restaurací,
zůstal zde pouze velký kontejner na kovový
šrot + kryté kontejnery na tříděný odpad.
Bohužel, otevřený velkokapacitní kontejner
i jeho okolí lákají k odložení různých věcí
(nedávno WC mísa, zbytky polystyrenu
apod.) a ten, kdo je tam odloží, budiž má
dobrý pocit z toho, že ušetřil – vždyť benzín
za cestu do sběrného dvora se určitě hodí,
že? Hanba vám!
Text: KATEŘINA CIENCIALOVÁ
roce obnovit činnost mladých hasičů. Doufáme, že budeme všichni ve zdraví vše budoucí
společně prožívat.

Zábava v režii hasičů
Všichni členové zásahové jednotky se samozřejmě podílejí i na činnosti SDH Hradištko
a akcích jím pořádaných. Tradiční zimní hasičskou zábavu, masopust, pálení čarodějnic,
lampionový průvod a především letní hradištskou pouť navštěvuje rok od roku více
návštěvníků nejen z Hradištka, ale i ze širokého okolí. Neustále se snažíme tyto akce vylepšovat, aby ty nastávající byly opět o něco
povedenější a návštěvníci chodili domů ještě
spokojenější.

Ostatní

Poděkování za podporu

včasná a účinná. Doufáme, že všechny kulturní akce, které pro vás připravujeme, budou ještě zábavnější. Doufáme, že spolupráce
s obcí bude nadále pokračovat k oboustranné
spokojenosti a v některých oblastech se i prohloubí. Doufáme, že našim dětem budeme
moci opět i v příštím roce předat něco pro
jejich poučení a pobavení. S tím souvisí také
to, že doufáme, že se nám podaří v příštím

Na úplný závěr bych si ještě dovolil poděkovat všem členům SDH Hradištko za jejich
obětavou činnost, za jejich nasazení a nadšení. A především za jejich čas, který dobrovolně a zdarma obětují ze svého volna na úkor
rodin, svých zájmů a koníčků a mnohdy
i svého odpočinku. A samozřejmě patří i veliký dík našim rodinám a manželkám za jejich podporu, trpělivost a za jejich velikou
a důležitou pomoc při pořádání našich akcí.
Dík patří také obecnímu úřadu, panu starostovi a všem zastupitelům za pomoc, podporu
a spolupráci.
Děkuji a přeji všem klidné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku.
Text: JIŘÍ FERENCEI
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{ NAPSALI JSTE NÁM }

K článku „ČERNÁ ZVĚŘ POŘÁD DOKOLA“ v minulém zpravodaji

S článkem pana Rudolfa Zděnka mohu jen souhlasit. Jako myslivec z povolání jsem také
dostával mnoho dopisů o „kancích“ od lidí, kteří o věci neměli ponětí. Chtěl bych uvést
informace o tomto problému.

Před rokem 1948 se u nás lovily miliony zajíců a koroptví. Když bolševik rozoral meze,
téměř vyhubil koroptev, která jako kur polní
žila pouze na poli. To bylo první porušení
přírodní rovnováhy a vyhubení koroptve
vedlo k rozmnožení mandelinky bramborové, což bolševik svedl na Američany. Funkci
koroptve pak nahradila chemie.

Černá zvěř za Marie Terezie
Ale podívejme se do mnohem starší historie.
Za vlády Marie Terezie (1740 – 1780) došlo
u nás po vyhubení predátorů k přemnožení
černé zvěře. Příroda je velmi dobře zařízena,
dejme za příklad Afriku, kde dosud, velmi
jednoduše řečeno, je mnoho zvířat, která
žerou trávu, a k nim přiměřeně zvířat, která
žerou jejich maso. Marie Terezie absenci predátorů vyřešila tím, že nechala černou zvěř
vystřílet a její zbytek zavřít do obor. Toto
fungovalo do konce druhé světové války,
kdy obory byly buď zrušeny, nebo poškozeny
a černá se dostala do volné přírody.

Více divočáků, méně zajíců
Sám mám zkušenost z lesnického učiliště
v Šindelové u Kraslic, kde byla obora hraběte
Nostice. Jako lesničtí učni jsme se o černou
zvěř velmi zajímali. Když jsem jako nezkušený mladíček zkušenému a mnohem staršímu
lesmistrovi na polesí Slapy v roce 1954 řekl,
že pod Šeberovými rybníčky jsou znát prasata, sklidil jsem posměch. Potom ale i pan fořt
ke svému velikému překvapení, v roce 1960
střelil divočáka. Později jsem já střelil prvního divočáka na katastru obce Klínec v roce
1965. Od té doby se stále zvyšovaly úlovky
divočáků a snižovaly úlovky zajíců. Velké
rozmnožení divočáků ve volné přírodě je
opět porušení přírodní rovnováhy. Divočák
na rozdíl od ostatní spárkaté zvěře (např. jelen, srnec) má mnohem větší rozmnožovací
koeficient. Zatímco jedna srna nebo laň má
jedno až dvě mláďata, bachyně má v jednom
vrhu čtyři až osm, ale někdy i dvanáct selat.

Lov černé zvěře je nesnadný
Problém s divočáky není jen na Hradištku,
ale téměř v celé Evropě. Ubylo práce na poli,
ale změnila se zemědělská krajina. Když
v době květu řepky projedete naší republikou, máte dojem, že všechna pole jsou žlutá. Stalo se zvykem nadávat myslivcům, ale
dnešní polní lány jsou snad větší než za „jézeďáků“ a způsob hospodaření na nich rozhodně nesvědčí drobné zvěři, ale zato velké
plochy kukuřice a řepky slouží velmi dobře
k úkrytu divočáků. Navíc lov černé zvěře je
skutečně nesnadný, tato zvěř má vynikající
čich a je inteligentní. Zjednodušeně řečeno:
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je snadnější ulovit červeného srnce na zeleném pozadí, než černé prase za tmy. Žádný
myslivec také nestřelí bachyni od malých selat. V současnosti se černá stává noční zvěří, a tak vychází z krytin až za tmy. Lov se
světly a „nočním viděním“ patří k zakázaným
způsobům lovu. Je ale možné získat povolení
výjimek, bohužel to první je na nic, to druhé velmi drahé. Pořádání naháněk také není
jednoduché, loví se kulovnicí a jednotnou
střelou pro brokovnice, tedy mnohem více
nebezpečí a rizika než při brokových honech
na drobnou zvěř.

Škodí, ale jsou i prospěšní
V roce 2013 bylo v České republice uloveno 151 706 kusů černé zvěře. Představme si,
že kdyby to ti proklínaní myslivci neulovili
a polovina by byla samičího pohlaví, jaké by
to teprve bylo přemnožební. Navíc divočák
je všežravec a i když lidi neohrožuje přímo,
nedá se to říci o hnízdech a mláďatech drobné
zvěře, ale i o srnčatech a muflončatech. Dříve v době přechodu ze zimy na letní pastvu
jsme každý rok zakopávali několik kusů padlé
srnčí zvěře, v dnešní době tuto starost nemáme, černá to obstará za nás. Sám jsem viděl

na katastru obce Trnová přejít přes pole tlupu mufloní zvěře, ve které muflončata hlasitě
bečela. Zanedlouho po jejich stopě šla tlupa
černé. Připadal jsem si jako v Africe. Takže
člověk změnil přírodu a stav, který je, není
dobrý. Abych pouze nenadával na černou
zvěř, musím i říci, že žere larvy tesaříků v pařezech, hubí hlodavce, ploskohřbetku i larvy
kůrovce. Navíc pro les příznivě narušuje půdu
pro přirozené zmlazení. Nicméně ve větším
množství působí škody hlavně v zemědělství,
ale i v okolí chat a na sportovních hřištích.

Zákon pro myslivce
i návštěvníky lesa
Pokud jde o tu informovanost – slovo „kanec“ je označení samce prasete domácího.

Lidé, kteří si stěžují na kance, by měli vědět,
že prase divoké, neboli černá zvěř nebo divočák má dobu lovu: kňour a bachyně od
1. 8. do konce roku, sele a lončák po celý rok.
Ale i houbaři, chataři a návštěvníci lesa by
měli vědět, že v lese platí zákon 289/1995,
který říká:
V § 19 (1) Každý má právo vstupovat do lesa
na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest...
V § 20 (1) V lesích je zakázáno rušit klid
a ticho; sbírat semena lesních dřevin, jmelí
a ochmet; jezdit a stát s motorovými vozidly; mimo lesní cesty jezdit na kole, na koni,
na lyžích nebo na saních; kouřit, rozdělávat
nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo
vyhrazená místa; znečišťovat les odpady
a odpadky; rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.
V myslivosti platí zákon 449/2001, který říká:
V § 9 (2) Je zakázáno poškozovat nebo ničit
slaniska, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení.
V § 10 (1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.
Bylo by opravdu třeba, aby se tato zákonem
stanovená opatření dodržovala, a na mysliv-

cích je třeba žádat, aby početní stav černé
zvěře byl uveden na únosnou míru.
Text: JIŘÍ ZÍKA; foto: Vlaďka Bartošová
Pozn. red.: Od 1. 1. 2014 je změna doby lovu
u dospělé černé zvěře.
V § 1 písmeno l) zní:
l) prase divoké – kňour a bachyně, kromě
bachyně vodící selata, od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1 a 2;
sele a lončák od 1. ledna do 31. prosince.
(Pod pojmem bachyně vodící selata se rozumí samičí zvěř prasete divokého, která vodí
selata ještě nepřebarvená, tedy „markazíny“.
Ostatní bachyně, které jsou v tlupě již přebarvených selat, lze lovit v období od 1. srpna
do 31. ledna následujícího roku.)
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HRADIŠTKO –
BYT NA PRODEJ!
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NAPSALI JSTE NÁM
Při pohledu na letošní plakátky Hradištského adventu mne docela zarazilo, že
už je to 8. ročník. To už je skoro historie.
Každopádně bych ráda pozitivně ohodnotila letošní ročník zahájení adventu jako moc povedený. Je moc hezké, jak se
akce za ta léta rozrůstá a jak se tím
i hezky mění. S velikostí přibývá i práce
pořadatelů, která se může zdát nedoceňovaná. Ale určitě není. Tak vydržte!
Jsem moc ráda, že loňský pokus o zpouťovění adventního zahájení se neopakoval a letos byly trhy, hudba, výborný moderátor i farářovo svěcení hezky v souladu s adventním poselstvím
– setkat se a sdílet slavnostní událost.
Škoda je jen pořád ještě nedokonalého ozvučení dětí, které byly úžasné,
ale ne úplně dobře slyšet. To máme
ale na příští rok výzvu ještě nějakým
způsobem doladit tohle. Ale kdyby bylo
všechno perfektní už teď, tak bychom
se neměli příští rok na co těšit. A ještě
poslední věc – na příští rok objednejte,
prosím, taky sníh…
MARKÉTA ŠAFRÁNKOVÁ

Sportovní a rekondiční masáž
u vás doma
Petr Sládek - masér
Tel.: 702 580 525
e-mail: sladekp1@seznam.cz
– uleví od bolesti svalů celého těla a hlavy
– odstraní fyzickou i psychickou únavu a stres
– revitalizuje tělo i mysl
– je nedílnou součástí jakéhokoli cvičení
– podporuje regeneraci svalů po zátěži
– přispívá k vyšším fyzickým výkonům
– upevňuje celkový zdravotní stav
záda (20 – 25 min.) 200,- šíje (15 – 20 min.) 100,záda+šíje (35 - 40 min.) 250,- nohy (35 – 40 min.) 250,ruce (20 – 25 min.) 200,- břicho (10 – 15 min.) 100,hrudník (10 – 15 min.) 100,- celé tělo (120 - 150 min.) 850,-

Neplatíte náklady spojené s provozovnou,
vše proběhne v pohodlí vašeho domova.
Cena dojezdu dle dohody
PRODÁM SE SLEVOU NEPOUŽITÝ KOTEL DAKON DOR12.
HLEDÁME ZA ÚHRADU SUCHOU GARÁŽ PRO VELKOU MOTORKU CCA NA 2 ROKY. Tel.: 608 051 222.

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
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