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Jeden z mála deštivých dnů letošního roku připadl na pondělí
3. září, kdy byl na zahradě základní školy slavnostně zahájen
nový školní rok a bylo přivítáno 29 prvňáčků.

V sobotu 15. září se konalo setkání v Pikovicích k výročí 100 let
trampingu. Na pódiu se vystřídalo téměř 25 trampských interpretů, ale i šerifové jednotlivých osad a další hosté.

V týdnu od 17. do 21. září uspořádala základní škola kampaň
Pěšky do školy. Chtěla tak upozornit rodiče na to, že není nutné
vozit děti do školy autem. Více na str. 14.

V sobotu 22. září proběhlo setkání občanů s místními architekty,
kteří nás seznámili s možnostmi ovlivnění budoucího rozvoje
obce a zapojení se do veřejných diskusí.

V pátek 12. října se zahrada školy zaplnila dětmi, pedagogy,
rodiči i prarodiči. Konalo se oblíbené dýňobraní se spoustou
originálních vydlabaných dýní i dýňových lahůdek.

V sobotu 20. října byl vyklizen nově získaný společenský sál sousedící s tělocvičnou. Na pomoc přišli kromě zastupitelů i členové
místních spolků. Více na str. 5.

Svou pravděpodobně poslední cestu na Hradištko podnikl 87letý
Michel Clisson, dlouholetý ředitel asociace francouzských vězňů, aby zde v doprovodu své rodiny uctil památku svého otce.

Ve středu 31. října proběhlo za velké účasti veřejnosti ustavující
zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které jednohlasně zvolilo do funkce starostky obce Radku Svobodovou.

{ EDITORIAL }

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

TELEGRAFICKY

• proběhly komunální volby, na ustavujícím zasedání byla 11 hlasy zvolena nová starostka
Radka Svobodová
• byl dokončen výkup a převod jižní části centra
do vlastnictví obce Hradištko
• občané odpovídali na různé otázky pomocí pocitových map

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
máme za sebou období předvolebních kampaní, sčítání
volebních hlasů a povolebních vyjednávání. Sledovala
jsem, jak se rodí zastupitelstva
v okolních obcích, a vypozorovala jsem dva volební scénáře.
Buď do obecního zastupitelstva kandidovala pouze jedna
strana, nebo se o zastupitelské
posty přetahovalo několik znesvářených skupin. V prvním
případě je pravděpodobně
zastupitelstvo jednotné a jeho
činnost hodnotí občané natolik kladně, že se nenajde nikdo,
kdo by kandidoval proti. Lidé
z obcí, kde se naplňuje druhý
scénář, hledí na budoucnost
své obce s velkými obavami,
neboť starosta s malou podporou se nemusí odvážit realizovat velké projekty. Hradištko zcela jistě nepatří do první
skupiny, neboť do zastupitelstva kandidovalo 77 občanů.
Doufejme však, že nepatří
ani do skupiny druhé. Snad
rychlému rozvoji bude bránit
pouze omezený rozpočet, nikoli hádky mezi zastupiteli. Byla
by to škoda.Přinášíme souhrn
volebních výsledků a také rozhovor s novou starostkou obce.
Tématu čísla se ujali místní architekti, aby nám nabídli svůj
pohled na důležitost centra
obce. O tom, jak příjemně se
v něm dá strávit čas, se můžeme společně přesvědčit už při
rozsvěcení vánočního stromu.
Přejeme vám klidné Vánoce
strávené s těmi, které máte
rádi.
LUCIE HAŠKOVÁ

• probíhají přípravy na rozšíření veřejné kanalizace v horní části Hradištka, projektují se jednotlivé přípojky, připravují se výběrová řízení
• přístavba a nástavba ZŠ na staré budově začne
v březnu 2019 (po zdárném dokončení výběrového řízení a přípravě náhradních prostor pro
tři třídy, výdejnu jídla a jídelnu)

Naše redakce obdržela zajímavou fotografii z roku 1930, na níž je vyobrazena osada Zelenkov. Víte, kde se tato
skupina chat nacházela? Budeme rádi
za jakoukoli informaci. Své odpovědi
nám zašlete na redakce@hradistko.cz
nebo písemně na adresu Obecní úřad
Hradištko, redakce Zpravodaje, Chovatelů 500, 252 09 Hradištko, a to nejpozději do 28. února 2019. Nezapomeňte
připsat své jméno a kontakt. Výherce
obdrží knihu „Sekanka – Pompeje nad
soutokem Vltavy a Sázavy“. Výherkyní
soutěže z minulého kola se stala Kristýna Andrlová.
BLAHOPŘEJEME!

• na školní rok 2018/2019 byla dočasně navýšena kapacita MŠ Hradištko o 8 míst
• byla dokončena II. až V. etapa rekonstrukce
silnice II/106, byl vyznačen chodník u rybníčka
• v rámci další etapy probíhá instalace nových
světelných bodů
• tělovýchova za pomoci dotace od Středočeského kraje a příspěvku od obce vybudovala
automatické zavlažování svého fotbalového
hřiště
• rybníček se začíná využívat pro akci „Chyť
a pusť“, organizuje Tomáš Lorenc
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{ VOLBY 2018 }

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZASTUPITEL

RADKA SVOBODOVÁ, 48 let

– starostka obce
Dosud pracovala jako stavební referentka na Obecním úřadu
Hradištko. V zastupitelstvu je poprvé. Na
ustavujícím zasedání
zastupitelstva byla
zvolena 11 hlasy do
funkce uvolněné starostky.

TOMÁŠ PIPOTA, 40 let

– místostarosta
obce
ekonom a účetní
V zastupitelstvu je už
čtvrté volební období za sebou, podruhé
byl zvolen do funkce
neuvolněného místostarosty.

Ing. PETR VLK, 56 let

– předseda
finančního výboru
ředitel a.s.
V zastupitelstvu působí nepřetržitě od
roku 2002. Byl opětovně zvolen do
funkce předsedy finančního výboru, jehož úkolem je kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Dalšími členy jsou Ing. Václav Buriánek ml. a Ing. Irena Fouknerová.
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Ing. LADISLAV VONDRÁŠEK, 51 let

– předseda
kontrolního výboru
a předseda komise
pro spolky
odborný pracovník
V zastupitelstvu je od
roku 2006, je předsedou nově vzniklé komise pro spolky a byl
zvolen do funkce předsedy kontrolního
výboru obce, jehož dalšími členy jsou
Mgr. Veronika Jírová a Pavel Pešek.

ANTONÍN MERTA, 80 let,

– předseda
komise
pro infrastrukturu
podnikatel
Bývalý starosta obce
bude v zastupitelstvu nadále působit
jako předseda komise pro infrastrukturu. Dalšími členy komise jsou Iveta
Myšková a Miloš Neužil.

Zvolení kandidáti podle počtu hlasů
Pořadí

Kandidát

Počet
hlasů

Strana

1.

Tomáš Pipota

383

Naše společná obec

2.

Lucie Hašková

333

Restart obce Hradištko

3.

Radka Svobodová

330

Naše společná obec

4.

Miloš Neužil

307

Stabilita obce,
spokojenost občanů

5.

Ing. Petr Vlk

280

Budoucnost Hradištka

6.

Ing. Ladislav Vondrášek

265

Restart obce Hradištko

7.

Ing. Antonín Branný

262

Naše společná obec

8.

Mgr. Lenka Kostečková

227

Restart obce Hradištko

9.

Antonín Merta

223

Dok. akcí v obci Hradištko

10.

Bc. Vladimíra Čapková

177

Budoucnost Hradištka

11.

Ladislav Volešák

141

Hradištko – moderní
evropská obec

{ VOLBY 2018 }

ELSTVO OBCE 2018–2022
ING. ANTONÍN BRANNÝ, 68 let

– předseda stavební
komise
odhadce
V letech 1990–1994
zastával funkci starosty obce. Je předsedou stavební komise,
která řeší změny územního plánu a stavební
agendu. Dalšími členy jsou Bc. Vladimíra Čapková, Ladislav Volešák a Tomáš Hoznourek.

LUCIE HAŠKOVÁ, 35 let

– předsedkyně
kulturní komise
knihovnice
V zastupitelstvu je
druhé volební období. Jako předsedkyně
kulturní komise má
na starosti zajišťování kulturního dění
v obci a informovanosti občanů.

Mgr. LENKA KOSTEČKOVÁ, 51 let

– předsedkyně
školní a sociální
komise
učitelka
Do zastupitelstva byla zvolena poprvé, je
předsedkyní školní
a sociální komise, jejíž
činností je spolupráce
s vedením mateřské a základní školy
a pomoc sociálně potřebným spoluobčanům. Dalšími členkami jsou Mgr. Klára
Budilová a Milena Vondrášková.

MILOŠ NEUŽIL, 54 let

ství a opravám místních komunikací.
Je členem komise pro infrastrukturu.

VLADIMÍRA ČAPKOVÁ, 52 let

– člen komise pro infrastrukturu
podnikatel
Do zastupitelstva byl
zvolen popáté za sebou. Věnuje se především budování vodní infrastruktury, kanalizace, řešení odpadového hospodář-

ní komise.

– členka stavební
komise
podnikatelka
V zastupitelstvu působí druhé volební
období, své pracovní zkušenosti bude
nadále uplatňovat
jako členka staveb-

LADISLAV VOLEŠÁK, 69 let

– člen
stavební komise
stavař
V zastupitelstvu obce
působil v letech 1994
–2002. Nyní se vrací
jako člen stavební
komise, kde bude
moci zúročit své bohaté zkušenosti z oboru stavebnictví.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ;
foto: Rudolf Zděnek

JAK JSME VOLILI
Politická strana
Hradištko – Moderní evropská obec
Dok. akcí v obci Hradištko
Budoucnost Hradištka
Volba pro Hradištko
Naše společná obec
Restart obce Hradištko
Stabilita obce, spokojenost občanů

Hradištko
abs. v %
677 10,19
696 10,47
418 6,29
444 6,68
1 910 28,73
1 579 23,76
923 13,89

Hlasy
Pikovice
Brunšov
abs. v % abs.
v%
93
6,13
84
5,03
112 7,39 289 17,32
936 61,74 65
3,89
16
1,06 161 9,65
134 8,84 464 27,80
87
5,74 375 22,47
138 9,10 231 13,84

Celkem
abs.
v%
854
8,69
1 097 11,16
1 419 14,43
621
6,32
2 508 25,51
2 041 20,76
1 292 13,14
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

VÝKUP CENTRA

Výkup centra obce byl dokončen. Následující věty
rekapitulují jednotlivé kroky. Všechny níže uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí na webových
stránkách obce www.hradistko.cz / obec Hradištko / majetkoprávní vypořádání centra Hradištka.
V únoru 2017 došla Královská kanonie premonstrátů na Strahově (KKP) k rozhodnutí, že bude majetek v intravilánu Hradištka prodávat, ovšem ne obci,
ale třetím subjektům, v té době se KKP a naše obec
soudili. V srpnu 2017 KKP prodali nemovitosti č.p.
2 (tzv. Účko) a č.p. 3 včetně souvisejících pozemků směrem k tiskárně společnosti Adarman, s.r.o.
Na přelomu ledna a února 2018 naše obec uzavřela
smír s KKP. Zástupci společnosti Adarman představili svůj úmysl vybudování obytných domů v centru
obce pro cca 500 až 600 lidí. V rámci vyjednávání se
společníky Adarmanu byla obci předložena nabídka
k odkupu nemovitostí kupní smlouvou za 34,7 mil.
Kč nebo za 31,8 mil. Kč formou prodeje společnosti.
Zastupitelstvo se rozhodlo pro koupi společnosti, následovaly dokumenty Smluvní podmínky odkoupení
společnosti Adarman, s.r.o. (schváleno na veřejném
zasedání 2.5.2018), Rámcová smlouva o převodu
podílů (schváleno na veřejném zasedání 11.6.2018),
Smlouva o převodu podílů a Smlouva o postoupení pohledávek (schváleno na veřejném zasedání
8.8.2018), Kupní smlouva mezi společností Adarman,
s.r.o. kterou již 100% ovládá naše obec, a obcí Hradištko (schváleno na veřejném zasedání 30.8.2018).
Vlastnictví obce jižní části středu obce bylo zapsáno 18.10.2018. Společnost Adarman s.r.o. je nyní určena k právní likvidaci.
Nabytí Adarmanu je kryto úvěrem od České spořitelny (proběhlo
výběrové řízení). V roce 2018 naše obec zaplatí na splátkách úvěrů
(bez úroků) částku 3 745 704 Kč, v roce 2019 začne splácení úvěru
Adarman a doplatí se úvěr vodovod Pikovice, v roce 2019 se na úvěrech splatí 4 961 704 Kč, v roce 2020 bude splátka úvěrů ve výši

4 693 704 Kč.
Obec za cenu 31,8 mil. Kč nabývá bez budov celkem 29 436 m2 stavebních pozemků v centru obce, to je 1 080 Kč à 1 m2. Jde o investici
pro budoucí generace celého Hradištka, Brunšova, Pikovic a Rajchardova.
Text: TOMÁŠ PIPOTA

POMÁHEJ POHYBEM – ORANŽOVÝ PŘECHOD NADACE ČEZ
V letním Zpravodaji jsme zveřejnili informaci o charitativní mobilní aplikaci EPP od Nadace ČEZ, do které byl zařazen také projekt obce Hradištko – osvětlení přechodu pro
chodce u restaurace Japeka. Principem projektu je nasbírat pohybem, aktivitou, která
vás baví, určený počet bodů. Získané body pak NADACE ČEZ převede na peníze a ty pak
věnuje na vybraný projekt neziskových organizací, škol nebo obcí.

Projekt obce Hradištko byl do aplikace nasazen 25. června a během krátké doby byl
„vybodován“. Projekt podpořilo 3 376 osob
a cílového počtu bodů 396 000 bylo dosaženo 3. července. Ze sportovních aktivit nám
do projektu nejvíce bodů přinesla chůze (38
%), pak následuje běh (21 %) a na paty mu
šlape kolo s 20 %. Nasbírané body byly přepočítány na peníze a obec tak získala na projekt příspěvek 120 000 Kč. Celkový rozpočet
akce je 160 000 Kč. Obec Hradištko zadala
vypracování projektové dokumentace dle
podmínek NADACE a příští rok bude akce
realizována, což zajistí řidičům lepší viditelnost a chodcům větší bezpečnost.
Děkujeme všem, kteří jste projekt podpořili, a věříme, že řada z vás vlastním aktivním
pohybem prostřednictvím aplikace EPP pomáhá i nadále.
Text: RADKA SVOBODOVÁ

{
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

BRIGÁDA – VYKLIZENÍ SPOLEČENSKÉHO SÁLU
Původně jsme chtěli svolat brigádu, do které se zapojí široká veřejnost naší obce. Po
obhlídce a zvážení všech okolností jsme usoudili, že věc nebude organizačně tak jednoduchá a brigádu za účelem vyklizení společenského sálu bude lepší provést v užším
kruhu. Proto jsme oslovili místní spolky, se kterými obec dlouhodobě spolupracuje.

Brigáda proběhla v sobotu 20. října 2018
v dopoledních hodinách. Potřebné věci jsme
přestěhovali do jiných prostor, věci rozbité
a nepotřebné jsme naložili do připravených
kontejnerů (4 kontejnery), vytřídili železný
odpad (1 kontejner), zametli pavučiny. Občerstvení nám připravili členové SDH Hradištko.

Tímto ještě jednou děkujeme za účast a odvedenou práci členům Mysliveckému sdružení
Medník, SDH Hradištko, SDH Pikovice, TJ

Slovan Hradištko a všem jednotlivcům, kteří
se brigády zúčastnili a pomohli. Účast a nadšení brigádníků nás vede k opakování, zřejmě
se necháme inspirovat celorepublikovou akcí
„Ukliďme Česko“.
Text: TOMÁŠ PIPOTA,
foto: Zdeněk Prošek

KANALIZACE HRADIŠTKO – NADE VSÍ

Přinášíme aktuální informace týkající se rozšíření kanalizační sítě do další lokality, a sice
do části obce „Nade Vsí“. Tato etapa bude zahrnovat cca 6,4 km kanalizační sítě a přibližně 229 kanalizačních přípojek. Předpokládaný termín zahájení prací je stanoven na
jaro/léto 2019. Celá akce by měla být dokončena nejpozději v září 2020.

Omezená volná kapacita stávající ČOV Pikovice, na kterou bude tato rozšířená síť napojena, bohužel nedovoluje další prodloužení
a je limitována nejen počtem připojených
objektů (ekvivalentních obyvatel), ale také
délkou kanalizačních větví.
V dalším samostatném projektu, u něhož nyní
probíhá územní řízení, je lokalita Vojtěška a
její zasíťování, a to jak veřejnou vodovodní,
tak kanalizační sítí. Tyto sítě pak budou na-

pojeny na stávající vodovod a nově vystavěnou kanalizaci v rámci projektu „Hradištko
– lokalita Nade Vsí“. V rámci rozšíření sítí
Pikovice je také v územním řízení lokalita Na
Holém kopci a v ulici Horní a dále i lokalita
Pod Zavíračkou. Odkanalizování zbývajících
částí Hradištka bude řešeno v dalších etapách,
které jsou nyní v projektové přípravě.
Text: IVETA MYŠKOVÁ,
stavební referentka

PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA NA STARÉ BUDOVĚ ZŠ HRADIŠTKO
Přinášíme aktuální informace o přípravách realizace přístavby a nástavby na staré
budově základní školy Hradištko. Máme zpracovaný harmonogram jednotlivých kroků,
zahájení stavby směřujeme na začátek března 2019, dokončení je plánováno na listopad 2019.

Ale než může stavební firma začít stavět, je
potřeba zvládnout několik důležitých momentů. Stavební povolení nabylo právní
moci 13. července 2018. Středočeský kraj
nám na rozšíření ZŠ schválil dílčí dotaci
ve výši 1 615 211 Kč. Velmi jsme si oddechli, když nám Ministerstvo financí potvrdilo
přesun finančních prostředků na rok 2019,
kdy obdržíme schválenou dotaci ve výši 21,3
mil. Kč. Připravujeme náhradní prostory pro
tři třídy na zámečku a pro výdejnu a jídelnu
ve společenském sále vedle tělocvičny. V případě zámečku musí proběhnout stavební
povolení, vyjadřuje se i Památkový ústav,
z důvodů požadavků hygieny potřebujeme

mít dostatečnou kapacitu toalet. Dočasné
úpravy ve společenském sále jsou na stavební ohlášení.
Po obdržení dokumentace pro provedení
stavby a slepého výkazu výměr jsme mohli
odstartovat výběrové řízení. Vyhlášeno bylo
7. září 2018 s cenou maximální, obeslali jsme
osm firem, prohlídky se zúčastnily čtyři firmy. Nakonec jsme obdrželi jednu nabídku,
při oficiálním otevření obálky 3. října 2018
jsme zjistili, že je cena vyšší než maximální.
Ještě ten samý den, kdy na večer bylo svoláno
veřejné zasedání zastupitelstva, bylo zrušeno výběrové řízení na zhotovitele přístavby
a nástavby ZŠ Hradištko s cenou maximální.

A dalším bodem bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele přístavby a nástavby ZŠ Hradištko s cenou předpokládanou.
Situace na stavebním trhu je v současné době
složitá, stavební firmy nemají kapacitu, zakázky si vybírají, zdražuje se stavební materiál a stavební práce. V rámci nového výběrového řízení přibyla v rámci administrace
podlimitní veřejné zakázky nová povinnost
– Národní elektronický nástroj.
O dalším postupu příprav přístavby a nástavby na staré budově ZŠ Hradištko vás budeme
informovat. Moc si přejeme, aby se tato investice povedla a naše základní škola se rozrostla na 18 kmenových tříd a dvě odborné
učebny.
Text: TOMÁŠ PIPOTA
a RADKA SVOBODOVÁ
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{ Z JEDNÁNÍ ZO}

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 2. ČERVENCE 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Uzavření kupní smlouvy č. 25/2018 mezi
Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a obcí Hradištko. Předmětem kupní
smlouvy je pozemek par. č. st. 1959, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2,
který sousedí s areálem MŠ Hradištko, za
částku 2 600 Kč.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-6006964/VB/002,
„Hradištko, Sekanka, nový kNN“ na pozemku parc.č. 852/7 ul. K Sekance, dosud

nezapsaném v katastru nemovitostí, (probíhá vkladové řízení v KN V-7501/2018 na
základě Směnné smlouvy č. 18/2018 – blokační lhůta končí 2.7.2018), se společností
ČEZ Distribuce, a.s. ve výši 8 100 Kč bez
DPH.

61/120, 61/121, 61/123, 61/124, 61/125,
61/126, 61/127, 61/128, 61/129, 61/130, 63,
z vlastního nebo jiného podnětu a podmiňuje zpracování územní studie z jiného
podnětu úplnou náhradou ze strany navrhovatele.

• Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Hradištko pro volební období 2018-2022
na jedenáct členů.

• Pořízení změny územního plánu sídelního útvaru – změna č. 6 a souhlasí s řešením podnětu obce (rozšíření plochy pro
rozšíření školky) samostatným postupem
mimo proces pořizování nového územního plánu a schvaluje jeho zahájení.

• Pořízení územní studie na pozemky p.č.
61/10, 61/92, 61/94, 61/95, 61/96, 61/97,
61/98, 61/99, 61/117, 61/118, 61/119,

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 8. SRPNA 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Tajné hlasování k projednávanému návrhu Smlouvy o převodu podílů mezi společníky společnosti Adarman, s.r.o. a obcí
Hradištko za účelem řešení vlastnictví nemovitostí ve středu obce.
• Uzavření Smlouvy o převodu podílů mezi
společníky společnosti Adarman s.r.o.,
a obcí Hradištko za účelem vlastnictví nemovitostí ve středu obce Hradištko.
• Tajné hlasování k projednávanému návrhu
Smlouvy o postoupení pohledávek mezi

společníky společnosti Adarman s. r. o.
a obcí Hradištko za účelem řešení vlastnictví nemovitostí ve středu obce.
• Uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek mezi p. Tomášem Ludvíkem, p. Daliborem Uhlířem a p. Petrem Urbáškem za
účelem vlastnictví nemovitostí ve středu
obce Hradištko.
• Jmenování pana Antonína Merty jednatelem společnosti Adarman s.r.o. po dokončení převzetí uvedené společnosti obcí
Hradištko.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 30. SRPNA 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Záměr prodeje pozemku parc.č. 860/28,
ostatní plocha, silnice o výměře 286 m2,
odděleného z pozemku parc.č. 860/20,
celková výměra 4 501 m2, ostatní plocha,
silnice. Pozemek se nachází na levém (davelském) břehu řeky Vltavy při státní silnici č. II/106. Celková cena pozemku činí
128 700 Kč, tj. 450 Kč/m2.
• Prodej pozemku parc.č. 168/9, o výměře
100 m2 a podpis smlouvy na základě GP
č. 2730-39/2015 odděleného z pozemku
parc.č. 168/9, lesní pozemek. Pozemek
se nachází v části obce Hradištko, lokalita U Lídy. Celková cena pozemku činí
40 000 Kč, tj. 400 Kč/m2.
• Prodej pozemku parc.č. 719/64 o výměře
14 m2, který se nachází v časti obce Pikovice. Vznikl v důsledku digitalizace, nemá
přístup a je užíván jako součást oplocené
zahrady jako celek. Pozemek je prodáván
přímo bez zveřejnění záměru vlastníkovi
pozemku, se kterým tvoří celek. Celková
cena pozemku činí 7 000 Kč, tj. 500 Kč/m2.
• Výkup a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 384/23 (253 m2), parc.č. 467/1
(842 m2), parc.č. 467/24 (910 m2), parc.č. 467/25 (333 m2), parc.č. 474/2 (1 606
m2). Pozemky vedené jako ostatní plocha,
ostatní komunikace se nachází v místní
části Hradištko. Celková cena pozemků
činí 276 080 Kč, tj. 70 Kč/m2.
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• Uzavření smlouvy kupní mezi smluvními stranami Adarman s.r.o., (dále jen
„Prodávající“) a obcí Hradištko (dále jen
„Kupující), týkající se následujících nemovitostí: pozemek parc.č. st. 1/1, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 4 969 m2, jehož
součástí je stavba č.p. 2, objekt k bydlení,
pozemek parc.č. st. 103, zastavěná plocha
a nádvoří, o výměře 897 m2, jehož součástí je stavba č.p. 3, jiná stavba, pozemek
parc. č. 20, ostatní plocha, o výměře 270
m2, pozemek parc.č. 21, vodní plocha, o výměře 630 m2, pozemek parc.č. 22/1, ostatní plocha, o výměře 8 423 m2, pozemek
parc. č. 22/3, ostatní plocha o výměře
2 038 m2, pozemek parc.č. 22/4, ostatní plocha, o výměře 2 725 m2, pozemek parc.
č. 23, ostatní plocha, o výměře 290 m2,
pozemek parc. č. 351/75, ovocný sad,
o výměře 5 759 m2, pozemek parc. č.
351/76, ostatní plocha, o výměře 2 936 m2,
pozemek parc. č. 363/2, ostatní plocha,
o výměře 398 m2, pozemek parc. č. 1023,
ostatní plocha, o výměře 101 m2. Celková kupní cena uvedených nemovitostí činí
17 676 000 Kč bez DPH.
• Rozpočtovou změnu č. 06/2018, kterou
se zvyšují rozpočtové příjmy o 1 167 700 Kč
na celkových 46 582 000 Kč a rozpočtové
výdaje se zvyšují o částku 966 700 Kč na
celkových 77 814 700 Kč po provedených
rozpočtových změnách.

• Rozpočtou změnu č. 05/2018, kterou se
zvyšují rozpočtové výdaje o 32 380 000 Kč
na celkových 76 848 000 Kč po provedené
rozpočtové změně.
• Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi povinným p. P. D.,
a oprávněným obcí Hradištko. Povinný
zřizuje touto smlouvou pro oprávněného
osobní služebnost vedení inženýrské sítě
vodovodního řadu PE DN 90 a kanalizační
větve PE 63 přes pozemky povinného parc.
č. 616/2, 564/1, 586/1, 564/15 a 567/2 včetně přístupu do revizní šachty. Služebnost se
zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě,
pro kterou byla zřízena. Jednorázová částka
za služebnost činí celkem 19 392 Kč.

• Uzavření Smlouvy o náhradě za omezení
užívání silnice uzavřenou mezi Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského krajem
a obcí Hradištko. Předmětem smlouvy je
stanovení náhrady za omezení dotčených
pozemních komunikací z důvodu zvláštního užívání pozemní komunikace, k němuž
dochází v důsledku stavby „Hradištko, přípojka kNN pro hřbitov, p.č. 715/6“ umístěná do tělesa silnice III/1061. Doba užívání
pozemních komunikací se sjednává na
dobu užívání stavby, jednorázová náhrada
se stanovuje na částku 900 Kč bez DPH.
• Uzavření Smlouvy o dílo č. 18410257 mezi
objednatelem obcí Hradištko a obchodní firmou ČEZ Energetické služby, s.r.o.
za účelem rozšíření veřejného osvětlení
v obci Hradištko – II. etapa.
• Přijetí dotace z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ve výši 1 615 211 Kč na projekt „Rekonstrukce, modernizace a rozšíření Základní školy Hradištko, stavební objekt na
parc. st. 13, č.p. 33 – přístavba a nástavba“.
• Uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory
na financování sociálních služeb pro občany obce Hradištko na rok 2018 s Centrem
sociálních služeb Hvozdy, o. p. s. ve výši
4 500 Kč.

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 3. ŘÍJNA 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
• Bezúplatné nabytí pozemků parc. č.
502/186, 502/188, 502/192, 502/193,
502/195, kde se nachází komunikace ve
správě obce, sloužící veřejnému užívání.
• Výkup a uzavření smlouvy kupní na pozemky parc. č. 384/23 (253 m2), ostatní
plocha, jiná plocha a pozemky parc. č.
467/1 (842 m2), parc. č. 467/24 (910 m2),
parc. č. 467/25 (333 m2), vše ostatní plocha, ostatní komunikace. Celková cena
pozemků činí 163 660 Kč, tj. 70 Kč/m2.
• Smlouvu o zřízení služebnosti č. 1750/
2018-SML mezi Povodím Vltavy s.p. a obcí Hradištko, týkající se pozemků parc. č.
463/44, ostatní plocha a pozemku parc. č.
859/1, vodní plocha za účelem vyústění
z objektu ČOV Hradištko – Pikovice. Jednorázová úplata je sjednána ve výši 10 000
Kč bez DPH.
• Text smlouvy o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury mezi obcí Hradištko a vlastníky nemovitostí, které budou
napojeny v rámci rozšíření splaškové
tlakové kanalizace ČOV Hradištko – Pikovice, výše příspěvku byla stanovena za
jednotlivý objekt ve výši 30 000 Kč včetně
DPH.

• Změnu č. 6 územního plánu sídelního
útvaru Hradištko z vlastního podnětu.
• Zrušení společnosti Adarman s.r.o, likvidací a volbu Tomáše Pipoty likvidátorem,
který s bezplatným výkonem funkce likvidátora souhlasí.

celkových 77 932 700 Kč po provedených
rozpočtových změnách.
• Výjimku navýšené kapacity Mateřské školy Hradištko pro školní rok 2018/2019 na
celkových 81 dětí (z původních 73 dětí).

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Výsledek zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby pod názvem „Rekonstrukce, modernizace a rozšíření Základní školy
Hradištko, stavební objekt na parc. st. 13,
č. p. 33 – přístavba a nástavba“ vyhlášeného 7. září 2018 s cenou maximální. Obec
Hradištko obdržela pouze jednu nabídku
s cenou, která překročila maximální cenu
zakázky, proto ruší zadávací řízení.

Zastupitelstvo obce ukládá
• Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku OP EPP 223_18 ve výši 120 000
Kč, uzavřenou mezi Nadací ČEZ a obcí
Hradištko k úhradě nákladů na schválený
projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Hradištko“ v grantovém řízení Oranžový přechod a k realizaci přechodu.
• Rozpočtovou změnu č. 07/2018, kterou se
zvyšují rozpočtové výdaje o 118 000 Kč na

• starostovi obce provést bez zbytečného
odkladu nové zadávací řízení, nabídková
cena bude stanovena jako cena předpokládaná.

Zastupitelstvo obce revokuje:
• Usnesení č. 07/2018 ze dne 30.8.2018, část
zastupitelstvo obce schvaluje, bod 4. Tímto
usnesením byl projednán výkup pozemků
384/23, 467/1, 467/24, 467/25 a 474/2. Revokací je tento bod zrušen.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 31. ŘÍJNA 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

• Využitelnost stávajícího jednacího řádu
zastupitelstva pro ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradištko.
• Zvolení jednoho místostarosty.
• Stanovení funkce starosty jako uvolněné.
• Způsob volby starosty a místostarosty
obce veřejným hlasováním (aklamací).
• Zřízení tříčlenného finančního výboru.
• Zřízení tříčlenného kontrolního výboru.
• Maximální výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva.
• Jmenování členů zastupitelstva obce Hradištko s právem používání státního znaku ve složení Lucie Hašková, Mgr. Lenka
Kostečková a Tomáš Pipota.
• Zřízení podpisového práva starostce, místostarostovi a předsedovi finančního výboru jakožto členům zastupitelstva obce
Hradištko.
• Rozpočtovou změnu č. 08/2018, kterou
se zvyšují rozpočtové příjmy o částku
500 500 Kč na celkových 47 082 000 Kč
po provedených rozpočtových změnách

a rozpočtové výdaje o částku 425 000 Kč
na celkových 78 357 700 Kč po provedených rozpočtových změnách.
• Odvolání pana Antonína Merty z funkce
jednatele společnosti Adarman, s. r. o.
• Jmenování paní Radky Svobodové jednatelkou společnosti Adarman.

Zastupitelstvo obce
neschvaluje:

• Stanovení funkce místostarosty jako uvolněné.

Zastupitelstvo obce volí:
• Starostku obce Hradištko: Radku Svobodovou.
• Místostarostu obce Hradištko: Tomáše
Pipotu.
• Předsedu finančního výboru: Ing. Petra
Vlka.
• Předsedu kontrolního výboru: Ing. Ladislava Vondráška.
• Člena finančního výboru: Ing. Václava
Buriánka.
• Členku finančního výboru: Ing. Irenu
Fouknerovou.

• Členku kontrolního výboru: Mgr. Veroniku Jírovou.
• Člena kontrolního výboru: Pavla Peška.
• Zastupitelku obce Hradištko paní Lucii
Haškovou jako členku školské rady ZŠ
Hradištko.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:

• Zřízení komisí starostkou obce Hradištko
jako iniciativních a poradních orgánů
• komise pro infrastrukturu, předseda Antonín Merta, členové Iveta Myšková a Miloš
Neužil
• kulturní komise, předsedkyně Lucie Hašková
• komise pro spolky, předseda Ing. Ladislav
Vondrášek
• stavební komise předseda Ing. Antonín
Branný, členové Bc. Vladimíra Čapková,
Tomáš Hoznourek a Ladislav Volešák
• školní a sociální komise, předsedkyně
Mgr. Lenka Kostečková, členové Mgr.
Klára Budilová a Milena Vondrášková
Plné znění usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva najdete na webu obce: https://
www.hradistko.cz/obecni-urad/dokumenty-zastupitelstva/.
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{ TÉMA: HRADIŠTKO OČIMA MÍSTNÍCH ARCHITEKTŮ }

HRADIŠTKO – SATELIT, NEBO SVÉBYTNÁ OBEC?
Vážení čtenáři, milí sousedé, žiji na Hradištku několik let, ale teprve události posledního
roku ve mně vzbudily naději větší pozitivní změny týkající se budoucnosti obce. Spolu
s uvolněním vztahů s Královskou kanonií premonstrátů jako by ožily naděje nejednoho
obyvatele Hradištka. Změna nálady a směru byla patrná a dotkla se i mě samotného.

Několik zastupitelů se k mému radostnému
překvapení velice krátce po avizování dohody chopilo příležitosti a iniciativně oslovilo
skupinku architektů s cílem konzultovat
s odborníky na danou tematiku možné budoucí kroky a možnosti v územním plánování. K této aktivitě jistě vedlo uvědomění si
významu vzniklé situace. Několik pracovních
schůzek vyústilo v záměr otevřít veřejnou
diskusi na téma rozvoje obce a zapojit veřejnost do aktivní činnosti v tomto směru.
Důvod je jasný. Moderní trendy v uvažování o plánování rozvoje prostředí, ve kterém
žijeme, se neobejdou bez participace neboli
spolupráce všech tří dotčených stran – volených zástupců (obce), odborníků a veřejnosti. Dopisy architektům, konání setkání
nad dopisy architektům s veřejnou diskusí
a spuštění projektu pocitových map budiž
prvním příslibem do budoucna, že je aktivita
míněna vážně.
Není třeba připomínat složité majetkoprávní
vztahy a spory, které obec vedla o vlastnictví
významné části pozemků v nejvýznamnější
části Hradištka. Není sporu, že události s tím
spojené svázaly obci ruce na řadu let a zablokovaly možný přirozený rozvoj samotného
středu obce a možná i nejen jeho. Na celou
věc se však lze dívat i z jiného úhlu pohledu a jak se říká: Vše zlé je pro něco dobré.
Centrum obce zůstalo po dlouhou dobu
zakonzervováno a do budoucna se naskýtá
možnost vytvořit takové centrum, které bude
plně vyhovovat budoucím potřebám neustále
se rozšiřujícího sídla a zvyšujícímu se počtu
obyvatel. Je těžké nyní odhadovat, jestli jsme
byli ušetřeni neřízené stavební činnosti. Té
se dostalo nespočtu obcí, kde převládl zájem
jednotlivců nad zájmem většiny, tj. nad veřejným zájmem. Faktem tak je, že obec nyní
disponuje nezastavěným územím o nevídané
rozloze 6,5 ha v samotném srdci Hradištka,
jehož součástí je kulturní památka areálu
zámku.
Zde bych rád vyzdvihl rozhodnutí zastupitelů investovat nemalé finanční prostředky
do koupi významných nemovitostí v areálu
zámečku. Bez nich by byla budoucí podoba
areálu velikým otazníkem a co je nejdůležitější, bez možnosti obce mít na budoucí
podobu vliv. Před obcí tak nyní stojí nejednoduchý a odpovědný úkol budoucího kontrolovaného rozvoje. Záměrně používám
slova kontrolovaného, neboť jsem přesvědčený, že takový rozvoj je v případě Hradištka
z mnoha důvodů nezbytný a je zapotřebí
tuto změnu zvládnout. Slovo „změna“ chápu
v pozitivním slova smyslu. Pod tímto pojmem si představuji ne narušení stávajícího
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pořádku, ale přirozený vývoj, kterým vše kolem nás prochází. Cosi pozitivního, co přinese radost všem bez rozdílu, jestli je člověk
starousedlík, nebo nový obyvatel – školák,
rodič nebo důchodce.
Očekávané oživení není však jen otázkou
samotného centra obce. Územní plánování
je problematika komplexní. Rozvoj katastrálního území zahrnující Hradištko, Pikovice,
Brunšov a Rajchardov nemůže být logicky
omezen pouze a jen na střed Hradištka. Stojí
před námi budoucnost, kdy bude zapotřebí
zvládnout propojení všech těchto místních
částí, přestože dnes jsou chápány spíše jako
autonomní oblasti. Důležité bude při plánování klást důraz na rozvoj lokálních center a vytvoření kvalitního hlavního centra
obce, které bude centrem nejen co do pozice
v rámci obce, ale i co do významu a společenského vyžití. Úkolů, které je třeba do budoucna řešit je celá řada a není mým cílem
je všechny popsat.

Aby se stala obec svébytnou, musí mít dostatečnou občanskou vybavenost. Je třeba
vyzdvihnout minulé investice do kanalizace
a školy, avšak nejeden zasvěcený si jistě uvědomuje, že přicházejí spíše pozdě než včas.
To samé platí o plánované školce. Přestože
Hradištko nechává za sebou co do rozlohy
obce, jako jsou Davle a Štěchovice, naopak,
co se týká občanské vybavenosti, zde zaostává. Toto je důvodem, proč lze obec vnímat
jako závislou na okolí – jako satelit.
Spolupráce s veřejností je téma, které nezmiňuji jako první ani jako poslední, ostatně
bylo tématem prvního veřejného setkání nad

dopisy architektům, celé diskuse i uskutečněné přednášky. Zapojení veřejnosti do samotného dění a rozvoje v obci bylo zmíněno
hned několikrát. Jak ale konkrétně přispět
jako obyvatel? Má můj názor cenu? Bude vyslyšen? To mohou být zcela jistě otázky každého z nás. Ano, má cenu, zní má odpověď.
Zapojení veřejnosti může mít řadu podob
a výsledek může být zcela konkrétní a hmatatelný. Považuji za důležité zmínit jednu z podob, kdy se obyvatel může skutečně účinně
podílet na rozvoji obce, aniž by se významně musel snažit. Příjmy obce od státu jsou
přímo závislé na počtu obyvatel s hlášeným
trvalým bydlištěm. Nedávno jsem se dozvěděl, že Hradištko doplácí mimo jiné na podíl
počtu obyvatel k počtu obyvatel s hlášeným
trvalým bydlištěm. Je rozdíl, jestli má obec
výdaje např. na 5 tisíc obyvatel, ale finance
od státu dostává pouze na 3 tisíce obyvatel.
Není mým cílem uvádět konkrétní čísla, ale
neodpustím si drobný příměr. Sto trvale nahlášených lidí může vygenerovat pro obec
za 5 let příjmy, které by vystačily například
na financování záměru rozšíření mateřské
školky. O jaká čísla se jedná v dlouhodobém
horizontu a při větším počtu obyvatel, to si
můžete domyslet sami.
Vrátím-li se k samému názvu článku, obsahuje otázku. Odpovědí na ni je to, jestli má
či bude mít obec odpovídající občanskou vybavenost ku své velikosti. Můj otec pochází
z obce, která ze dne na den zanikla rozhodnutím vlády z roku 1969 z důvodu výstavby
vodní nádrže Želivka. Obec Zahrádka založená již na přelomu 12. a 13. století měla
v roce 1921 evidovaných 1 187 obyvatel a 161
domů. Co je však zajímavější, měla již vlastní kanalizaci, elektrifikaci z vodní turbíny
od počátku století, školu, sokolovnu, několik
hostinců, mnoho živností, historicky cenný
kostel sv. Víta, hřbitov, významný strojírenský podnik, sportoviště, tenisové kurty, rekreační tábořiště, a dokonce otevřený zimní
stadion – tedy vybavenost, jakou ještě dodnes nemají jiné české vesnice a jakou nikdy
nebudou mít některé nově založené satelity
z posledních dvou desetiletí. Proč však toto
vše zmiňuji? Mezi Zahrádkou a Hradištkem
cítím spojitost. Při vzpomínce na zatopenou
Zahrádku mě pokaždé zastihne lítost z osudu
zatopené obce a zároveň obrovská zvědavost,
kde by byla obec díky své nadčasové vybavenosti v dnešní době. Zahrádka již budoucnost žádnou nemá, Hradištko však ano a já
jsem velice zvědavý, kam se vývoj bude ubírat
dále, protože je na čem stavět, stejně tak jako
je co rozvíjet. Byl bych rád, kdyby jednou
mé děti vyprávěly těm svým, jak skvělé to
na Hradištku je, a to nejen kvůli nádherné
krajině a aktivitám dobrovolníků.
Text: Ing. arch. JIŘÍ HEJL
Foto: Rudolf Zděnek

{ TÉMA: HRADIŠTKO OČIMA MÍSTNÍCH ARCHITEKTŮ }

JAK NALOŽIT S CENTREM HRADIŠTKA
Otázka nového centra v Hradištku má podle mě více rovin. Možná je jich víc, pak doplňte ty vaše.

Lidská

Funguje-li v obci společenský život, lidé
sdílejí životy, příběhy, názory, pak je základ.
Sebekrásnější lesklá architektura nepřinese
štěstí, není-li dobrá energie mezi lidmi. Čím
jsem jako architekt starší, tím více vidím, že
život jde mimo design a architekturu. Nejprve je nutné mít komunitu (přirozenou),
pro ni lze něco vymýšlet. Takže bych podporoval spolky, jakoukoliv hospodu, kavárnu,
fitko, kroužky pro děti (a dospělé), fotbal
(a jiné sporty), hasiče, knihovnu, rozsvícení
stromku, autorské čtení, výstavu, přednášku
kohokoliv. Podpora místní sounáležitosti vytvoří nehmotné Centrum ve vzduchu, které
pak vhodní lidé prostě jen přetvoří do toho
hmotného na zemi. Snadné, že? 

Filozofická
Všude slýchám, jak jsme na tom jako společnost špatně, Evropa jde do kopru, jsme zkorumpovaní, líní, odsouzení k zániku. Když
si to všichni řekneme, ano, společně do toho
kopru dojdeme. Když mi to říkali studenti, vždy jsem jim za to vynadal. Zábavnější
a těžší je zlepšovat, tvořit, nefňukat, v něco
(i blbého a naivního) věřit. Centrum je pointa, ke které se vztahuji, které mohu něco
obětovat a také z ní něco brát. Je trendy být
světoobčanem, hledat globální příležitosti,
cestovat. Nevím, já se vztahuji ke konkrétním místům v okolí, konkrétním lidem,
a hlavně konkrétní zemi a to, že někde příležitosti nejsou, je jen další příležitost. Mají-li
lidská sídla centra a hierarchii, jejich obyvatelé jsou vitálnější a sjednocení. Můžeme
vidět svět jako puzzle skládající se ze společností (státy), ty se skládají z mini společností
(místní komunity), ty jsou tvořeny minimini
společnostmi (rodina) a ty zas miniminimini
společnostmi (já a můj pes), všechno je provázané zdola nahoru a shora dolů.

a má suky. Bude-li Centrum trochu punkové, syrové a ledabylé, odsnobštíme se (když
mě dcera pozve do veganské jídelny, ze zdí
koukají trubky, ale vidím mlaďochy jiskřící
energií, vzpomenu si, jak jsem ve dvaceti nic
nepotřeboval). Není nutné všude mít omítky,
lišty, design a krásno. Bude-li dům obsahovat
posuvné stěny, sklopné lavice nebo zašupovací skříně, člověk si uvědomí, že může s věcmi
sám hýbat, ovlivňovat svůj prostor. Bude-li
dům mít plochy, na které děti budou kreslit
nebo teenageři sprejovat, bude Centrum vypadat pokaždé jinak, nebude utaženě krásné.
Bude-li na domě upevněn basketový koš, budou se tam večer scházet mladí. Bude-li mít
Centrum sál, bude možnost pořádat přednášky, promítání, tancovačky. Bude-li před
centrem volná plocha, lavičky, stromy nebo
voda, lidé si tu posedí a tím spolu přirozeně
promluví. Architektura Centra může v obci
hodně ovlivnit obraz běžného života.

Finanční
Bez peněz to jsou jen řečičky. Obec své mechanismy má a když se kouknu v Hradištku
(i Pikovicích), zdá se, že fungují (školy, kanalizace). Rozvojové programy, dotace, fondy,
úvěrování, to vše bude Centrum zhmotňovat.
Od začátku bych si stanovil rozpočet, počítal
s x% meziročním růstem cen, měl rezervu.
Doporučuji naslouchat specialistům (rozpočtáři, architekti, projektanti, stavební firmy,
ekonomové, specialisté na dotace, provozovatelé restaurací, fit center atd.). Centrum lze
stavět i po etapách nebo tak, že první se staví
věc, která vydělává (restaurace, sál – pronájmy), pak dostavovat nevýdělečné provozy.

Organizační
Někdo celému procesu musí šéfovat. Bohužel a naštěstí. Někdy staví Centrum developer
a předává pak obci (systém Design & Build),

pak nutno zajistit kontrolní mechanismy,
otázka, zda je do Hradištka vhodné. Pokud
zvolíme místní systém, pak doporučuji stanovit osobní zodpovědnost jedinců (nelze
věčně ponechávat na dobrovolném nadšení) a přesně popsat systém financování. Jak
dojít k návrhu? Veřejná soutěž (není záruka,
že dostanete dobrý výsledek, neovlivňujete,
kdo se přihlásí, spíše dražší), vyzvaná soutěž
(záruka kvality, vybíráte si, koho oslovíte,
investice je efektivní a účelná), angažování
místních architektů (dokáží se dohodnout,
zkoordinovat?, je zde předpoklad osobního přístupu a angažovanosti, aby si neuřízli
ostudu, může fungovat), referendum (zapojit
co nejširší veřejnost, švýcarský model, funguje za předpokladu jisté úrovně společnosti).
Nedoporučuji soutěžit návrh na základě ceny
– vede k nízké kvalitě, přihlašují se amatéři
bez zázemí. Doporučuji co nejdéle činit veškeré kroky veřejně, informovat, dát možnost
věc ovlivnit (zarazí se kritika po). Angažovat
místní dodavatele (mnohdy levnější, společensky prospěšné).

Provozní
Řešit otázku provozů (kdo, jak a co bude
v Centru provozovat?), plánovat, zda obec
ten či onen provoz potřebuje, zda není levnější využívat existující věc v okolí (zkusit se
zkoordinovat se starosty sousedních obcí – já
postavím toto, vy toto, vznikne síť).

Lidská

Potlačit místní nevraživosti, osobní antipatie, odpolitizovat. Vtáhnout veřejnost, zadat
konkrétní úkoly konkrétním lidem (tržně
– nedobrovolnicky). Udržet nadšení, udělat
z toho zábavnou, kreativní a užitečnou kapitolu života. Přeji tomu zdar!
Text: Ing. arch. DAVID KRAUS,
Pikovice, www.archi.cz.
Foto: Jiří Jiroušek

Urbanistická
Sídlo se většinou přirozeně točí od centra
vně. Do centra se chodí odpočívat, klábosit,
nakupovat, vzdělávat se, cvičit, očumovat
svět, flákat se. Obec bez centra je jako byt,
kde chybí kuchyně. Z okraje do centra vedou cesty a z centra se šíří energie ovlivňující
zpětně okraje. Když máte centrum, můžete
jako urbanista plánovat a rozvíjet sídlo se
systémem a vizí.

Architektonická

Představím si Centrum jako dům: bude-li
prostorný a plný světla, lidé pak to světlo
a prostor ponesou v sobě. Bude-li z přírodních materiálů, bude nás uzemňovat, nezapomeneme v záplavě tabletů, plastů a chemie, že existuje např. dřevo, co voní, stárne
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{ TÉMA: HRADIŠTKO OČIMA MÍSTNÍCH ARCHITEKTŮ }

HRADIŠTKO MÝMA OČIMA

Můj vztah k obci se utvářel odmala, jako dítě chatařů znám obec docela dobře a mám ji
ráda. Pamatuji si například, jak tajemně na mě působila zámecká zeď se starými stromy,
zdálo se mi, že je uvnitř nedozírný prostor, něco jako džungle, naši zas mluvili s úctou
o vzácných odrůdách ovoce, které zde prý kdysi rostly. To mezitím zmizelo, navíc, když
jsem chatu přestavěla na domek, kam se hodlám přesunout z Prahy, vznikla zase jiná
perspektiva.

Přesto – důvody pro volbu tohoto místa pro
bydlení nejsou úplně odlišné od motivace
chataře – klid, trochu „zastrčený kout”, ale
blízko Prahy, příroda, pocit obklopení kopcovitou krajinou, blízkost řek. Také je tu ta
trochu zvláštní historie – hodně dlouhá, ale
ví se o ní poměrně málo, není zde mnoho
nápadných památek, ale jsou tady, ovšem
musí se hledat.

Živé srdce obce i oáza klidu

Veřejný prostor je zde zatím
tak trochu spící Růženkou.
Hradištko má předpoklad oživit v centru přirozeně vymezené veřejné prostory a koridory:
náves (dokonce se dá mluvit
o dvou návsích) a hlavní ulici, hned vedle je zase zahrada
s kapličkami, která může být
klidným, ale přístupným místem.

blíž k tiskárně), zbývající, střední křídlo se
podle mě nabízí pro přestavbu mimo jiné
na obecní úřad (výborná dostupnost, přiměřená velikost). Z toho by vyplynula i role
dvora – veřejný prostor, v dohledné době
asi nikoli náměstí pro stálé obchody, spíše
služby.

Zahrada – zážitek i užitek
Pro identitu Hradištka je důležitá zahradní
zeď, vcelku nenápadná, výjimečná spíše ve-

Rozhodnout o konkrétní náplni bude asi ještě potřebovat čas.
Jisté je, že jde o klíčovou dominantu obce, historický symbol,
navíc dobře využitelný pro život obce. Určitě by zde měla být
obnovena obřadní síň a např.
chodby by mohly sloužit jako
muzejní a výstavní prostory.
Zámek by měl sloužit obecně
kulturnímu životu. Moderní
obecní úřad má vyšší prostorové i technické nároky než v minulosti, bude i lépe přístupný,
pokud bude jinde.

Zámecký dvůr (tzv. U-budova)
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Náves
Celý její prostor – podél hlavní ulice a zahradní zdi – je zapotřebí nově organizovat: dopravně vyřešit křižovatky, vymezit
parkovací místa, ochránit stromy, vylepšit
autobusovou zastávku. Osobně bych byla
pro to, obnovit budovu v místě bývalého
ovčína zhruba v jejím původním objemu,
umístit zde obchody a služby.
Možnosti parkování by se tím
zmenšily, záchytné parkoviště by však mohlo být někde
pod vedením vysokého napětí
u tiskárny. Komerční prostor se
znovu nabízí i ve vyčnívajícím
konci dvorního křídla (bývalá
prodejna zeleniny, potravin).

Okraje

Zámek

Není, zdá se, nutno přímo zachovat stavební
podstatu dvorních budov, je ale jisté, že jejich
půdorysný i prostorový tvar určuje charakter
části centra obce, možná si to ani neuvědomujeme. Přinejmenším půdorys je takový už
odedávna – viz výřez mapy z 19. století, kde
vypadá stále téměř stejně jako dnes.
Jsem přesvědčena, že i případná přestavba by
mohla a měla pracovat s dosavadní siluetou
a měřítkem.
Překvapilo mě, jak velký sál dvůr mimo jiné
skrývá, ať už bude rekonstruován nebo zcela
přestavěn, je umístění funkce společenského
prostoru do daného místa vhodné. V jižním
křídle, blíž k zahradě, by se mi líbila nějaká
forma bydlení pro seniory, (další možností
lokalizace domu pro seniory je jistě i zóna

propojení hlavní ulice se zónou u tiskárny,
sem směřuje i cesta od školy. Také komunikace by měly respektovat, že jsou hostem
v zámecké zahradě – šlo by o tzv. obytnou
ulici, sjízdný chodník, nikoli klasickou
motorovou komunikaci. Namísto prostého
přerušení zdi by cesta měla vstupovat a vystupovat „branami“.

likostí parcely, kterou vymezuje. Uvnitř šlo
o spojení praktické funkce – sadu – a půvabu
malebných zákoutí. Část vymezená kapličkami má potenciál stát se veřejnou zahradou:
zčásti třeba zatravněnou pro akce, zbytek zahradou s květinami a bylinami, hřištěm pro
malé děti a posezením pro dospělé. V části po sběrném dvoře by mohlo vzniknout
atraktivní hřiště parkového rázu (sportovní
spíše jinde) mimo jiné s edukativními herními prvky.
Po obvodu zahrady (a nejen tam) je namístě
vysadit stromy. Dovedu si představit, že se
sem tam objeví menší stavba, na jejíž architektonické kvality musí být kladeny vyšší
nároky. (Pro kapacitnější novostavby je dostatek prostoru v ploše u tiskárny.) Někudy
středem bude nutno „provléci” potřebné

Okolí rybníka by mělo být
kultivovaným vstupním prostorem obce. Dost velkou
zónu u tiskárny pak považuji
za nejvhodnější pro případnou
zástavbu (obecní byty). Pokud
by byla reálná výstavba menší
obchodní kapacity nějakého
řetězce, je to patrně jediná
volba, když budova původní
samoobsluhy slouží jinak. Je
to škoda, protože potenciál
obchodní síly pro doplnění
obchůdky či kavárnou by měl
zůstat rezervován pro skutečný střed – náves atd. Popelkou
mezi nově uvolněnými prostory je ten před tělocvičnou, s parkovištěm
a kurty. Zde může po úpravě zůstat malý
sportovní areál – ale vešla by se sem i přístavba v souvislosti se společenským sálem.
Prostory západně od centra by měla propojit
zklidněná komunikace.

Místo setkávání
Střed obce by měl být místem, kde se setkávají mladší a starší, trvale bydlící i rekreanti,
sousedé navzájem, v rovině materiální by
se zde měly potkat funkčnost a estetika, respekt k historii i současná architektura. Jeho
majetkové uvolnění je jedinečná příležitost.
Je dobře, že proces začíná veřejnou diskusí
– stavění, a hlavně bourání jsou náročné a téměř nevratné činnosti.
Text: Ing. arch. EVA LETOVSKÁ

{ TÉMA: HRADIŠTKO OČIMA MÍSTNÍCH ARCHITEKTŮ }

Z DOPISŮ ARCHITEKTŮM A POCITOVÝCH MAP
V minulém čísle Zpravodaje jsme vyzvali občany, aby napsali místním architektům, co
mají na Hradištku rádi, co jim zde chybí a co by chtěli změnit. Své emoce nám mohli také
sdělit prostřednictvím tzv. pocitových map. Architektům dorazilo 12 dopisů, pocitovou
mapu vyplnilo 168 občanů. Přinášíme stručný souhrn nejčastějších a nejzajímavějších
námětů, které se v dopisech a mapách objevily.

a málo košů na psí exkrementy. Jisté oživení
by si zasloužil i pomník obětem druhé světové války při silnici na Krňany.

o to, aby byl v naší obci, vyhovoval by jim
spíše v blízkém okolí. Časté přání je i obnova bývalé samoobsluhy, kde se nyní nachází
pošta, případně výstavba nového obchodu
s potravinami v prostoru buď mezi garážemi
a tiskárnou, nebo na poli mezi Hradištkem
a Rajchardovem. Poptávka je i po potravinách a drogerii „bez obalu“.
Pocitové mapy nabídly širší pohled na naši
obec, občané se vyjadřují i k lokalitám mimo
hlavní centrum obce. Objevuje se nápad
na úpravu cesty podél potoka od rybníčku
na Šlemín, zvelebení břehů podél Sázavy
i podél Vltavy od mostu k ulici Přístavní – místo lákavé na procházky s možností
posezení. Poptávka je po dětském hřišti,
případně prolézačkách, hrazdách a přírodních hřištích (např. na volejbal), a to hned
na několika místech – při cestě ke štěchovické přehradě, v blízkosti cukrárny v Pikovicích, na Šlemíně u řeky, na Sekance, v Dubí
i na Budákově. Dále lidé volají po osvětlení,
zpevněných cestách a především chodnících
– z Brunšova do Štěchovic, mezi
Rajchardovem a Hradištkem,
v ulici Pikovická, K Sekance, Tiskárenská a v ulici Chovatelů, kudy chodí malí fotbalisti na hřiště. Tyto ulice se shodně objevují
i v reakcích na otázku „Kde cítíte
dopravní nebezpečí“. Dále lidé
upozorňují na nebezpečné křižovatky, kde by bylo vhodné umístit
zrcadlo (U Lídy, křižovatka ulic
Tiskárenská, Pikovická a K Sekance, křižovatka ulic K Sekance
a K Vodojemu, v ulici Pikovická
při odbočce k poště). Nejnebezpečnější jsou obě křižovatky
u rybníku a také nad školou, občané navrhují snížit rychlost projíždějících vozidel, zpomalovací
pruhy nebo umístění semaforů.
Nepřehledné jsou i oba vjezdy
na parkoviště u Japeky.
V otázce „Kde se necítíte bezpečně“ zmiňují dotazovaní kromě dopravního nebezpečí
hlavně místa, kde chybí veřejné osvětlení
(ulice Spojovací, K Vodojemu, K Sekance,
V Zahrádkách, Šlemínská a Pikovická), dále
se objevuje prostor U-budovy a potraviny
U Roučků.
Občany trápí nepořádek v obci – nevhodné
umístění kontejnerů na parkovišti, při příjezdu do Pikovic i při cestě na Budákov, zanedbané pěší cesty (z Velké Podkovy na Šlemín, údolí potoka od rybníku na Šlemín,
na Vojtěšce, zprůchodnění ulice Pod Linkou)

Mezi oblíbená místa patří hezké přírodní scenérie – vyhlídky, řeky, volné louky na procházky či pouštění draků, lesy, vrch Medník,
ale i budovy, jako je škola, knihovna, kavárna
či architektonicky zdařilé domy. Tatáž místa
se objevují i v odpovědích na otázku „Kde
jste na obec hrdí“. Mnozí přidávají rostlinu kandík a historickou lokalitu Sekanka.
Oproti předcházející otázce je často zmiňován zámek a historické jádro obce. Lidé si
uvědomují hodnotu místa, ale nelíbí se jim
současný stav. V komentářích se dále objevují
kladná hodnocení těch, kteří se o něco starají, lidé chválí školu včetně ředitele a učitelů,
obyvatele Ovčiček za údržbu vyhlídky, členy
TJ za krásné fotbalové hřiště a práci s mládeží, hasiče za pořádání společenských akcí
i prostor sběrného dvora za možnost třídit
odpad.
Pocitové mapy přinesly i několik originálních
nápadů, jako je stavba rozhledny na Medníku, navrácení kapličky zbourané v době
vystěhování do centra obce, vybudování

Většina autorů dopisů se zaměřila na historické centrum obce, jeho neutěšený stav
a možné budoucí využití. V centru pozornosti stojí zámek, který lidé vnímají jako místo,
jež by mělo utvářet kulturní a společenské
dění v obci, místo, kde by se měly konat koncerty, přednášky, výstavy atd. včetně nápadu
umístnění stálé muzejní expozice o Sekance,
štěchovickém pokladu či trampingu. Někteří by na zámku rádi viděli opět obecní úřad
a knihovnu.

U-budovu zachovat
V dopisech se projevila reakce na reálnou
možnost bourání U-budovy, často se objevují přání budovu ponechat a opravit. Náměty
na využití se týkají domu s pečovatelskou
službou, startovací byty nebo byty pro učitele či lékaře. Dále si lidé v těchto prostorách představují volnočasový klub pro děti
a důchodce, služby (nejčastěji rehabilitaci)
nebo řemeslné dílny k pronájmu živnostníkům. Prostor nádvoří by neměl sloužit pouze jako parkoviště, ale měl by mít podobu
vesnického parku s vodním prvkem, sochou
a lavičkami. Objevuje se i nápad přírodního
divadla a využití prostoru pro konání koncertů či trhů. Nejčastějším místem setkávání
je náves, kterou protíná hlavní komunikace.
V souvislosti s ní se opět objevuje požadavek na lavičky, vodní prvek, lípy či květinové záhony. Parkovou úpravu (s venkovními
sportovními prvky) si lidé představují také
na zarostlém pozemku v prostoru mezi garážemi a tiskárnou.
Velká pozornost je věnována prostoru bývalé zámecké zahrady ohraničené barokní zdí.
Lidé si přejí přístupnost a propojenost místa, které by mělo mít podobu parku včetně
dětského hřiště. Právě na tomto místě by se
setkávali lidé napříč generacemi – od dětí
po seniory. Pisatelé často poukazují na to, že
v obci chybí zeleň – stromy, keře a květiny.
Objevují se také náměty na využití prostoru
v těsné blízkosti tělocvičny, který se nabízí
pro vybudování dalšího sportoviště, případně fit centra v přírodě, a zaměřují se i na prostor fotbalového hřiště, kde by mohlo dojít
k rozšíření sportovních aktivit, výstavbu atletického oválu, sportovní haly, multifunkčního sportoviště a také opravu stávajícího
dětského hřiště.

Obchod – ano či ne?
Velkým tématem je výstavba obchodu či obchodního střediska. Lidé se shodují, že zde
chybí, rozcházejí se však v názorech, kde
by měl být umístěn. Někteří vůbec nestojí

Čeho si vážíme

koupaliště, říčních lázní nebo dětské lesní
železnice.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do diskuse a poskytli nám spoustu námětů, co by se
v naší obci dalo zlepšit. Doufejme, že bude
zastupitelstvo co nejúspěšnější v získávání
dotací na naléhavě důležité projekty. Mějme
však na paměti, že to, jak se nám v naší obci
bude žít, záleží na každém z nás. Snažme se
být ohleduplní jeden k druhému, jezděme
bezpečně s ohledem na chodce, třiďme odpad a udržujme pořádek nejen u sebe na zahradě, ale i ve svém okolí.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ROZHOVOR }

O rozhovor jsme požádali novou starostku obce RADKU SVOBODOVOU. Zajímalo nás, co ji vedlo k rozhodnutí ucházet se o tuto funkci, jaké úkoly čeká nové zastupitelstvo a jak si ona sama představuje budoucí
proměnu obce.

O ROZVOJI OBCE JE NUTNÉ
PŘEMÝŠLET V ŠIRŠÍCH
SOUVISLOSTECH

Jak těžké pro tebe bylo rozhodnout se
kandidovat na starostku a co tě při rozhodování nejvíc ovlivnilo a přesvědčilo?
Přiznám se, že kandidovat v komunálních
volbách jsem zvažovala už v minulém volebním období v roce 2014. Tehdy tak nějak
nedozrál čas. Nyní pro mě bylo zásadním
impulsem získání nemovitostí v centru obce.
Neztotožňovala jsem se s postupy při realizaci některých akcí a záleželo mi na tom, jak
bude obec za několik let vypadat. Jsem přesvědčena, že zejména do urbanismu a územního plánování je třeba zapojit veřejnost.
Vážím si toho, že se můžu podílet na vzniku
nové tváře obce, ale zároveň to vnímám jako
velkou zodpovědnost.



na základě podrobného plánu. Aktuálně nás
čeká vyřešení kapacity základní školy formou
nástavby a zajištění prostor pro dočasnou
výuku a stravování tří tříd, realizace kanalizace, řešení kapacity školky. Ráda bych se také
zaměřila na revitalizaci zeleně a novou výsadbu
a na vybudování malých odpočinkových ploch
s lavičkami a herními prvky, a to ve všech částech obce. Život v obci utváří nejenom velké
investiční akce.



Většinu investičních akcí nebudeme schopni realizovat bez dotací. První, co mě v tuto
chvíli napadá, je hřbitov, který je připraven
projekčně, je vydáno povolení ke stavbě, ale
dosud nebyl vypsán dotační program, ze
kterého by se mohla spolufinancovat jeho
realizace.

Nemáš obavy z toho, že lidé začnou
mít pocit, že když teď rozvoji nestojí
nic v cestě, půjde dělat všechno najednou?



Rozvoj obce v podstatě posledních 25 let stagnoval. Nevyřešené vlastnické vztahy možná zabránily tomu, aby nekoncepční stavební výstavba v okolí Prahy zasáhla i naši
obec. Jsme vlastníky 6,5 hektaru pozemků se
zámkem a dalšími budovami v centru obce.
Uvědomuji si, že úkolem současného zastupitelstva je především vytvoření hodnotné
a funkční koncepce rozvoje obce, která bude
odrážet potřeby jejích obyvatel a na které se
dá stavět – obrazně i fakticky. Realizace bude
trvat dlouhé časové období a budou tu jistě
i tací, kterým bude připadat, že se nic neděje. Už před měsícem přišla na obec výzva,
abychom „už něco začali stavět, když máme
pozemky“.
Složení zastupitelstva bylo poslední
dvě volební období rozdělené na dvě
početně vyrovnané názorové skupiny. Jak
jsi vnímala letošní volební výsledek a obsazení nového zastupitelstva?



Z pozice zaměstnance jsem měla možnost
vnímat někdy i vyostřenější názorové střety
mezi zastupiteli, které se odrážely i do chodu
úřadu. Toho bych se chtěla vyvarovat a troufám si říct, že současná skladba zastupitelstva
obce naznačuje, že budeme schopni spolupracovat a vést konstruktivní jednání tak, aby
naše rozhodnutí byla vždy ve prospěch obce.
Sešlo se 11 lidí, kteří se dlouhodobě věnují
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Tušíš už nyní, na co peníze v nejbližších čtyřech letech nebudou?

práci pro obec a na samosprávě obce se už
podíleli. Znají její problémy, silná a slabá
místa.
Jaké priority bude mít nové zastupitelstvo a ty jako nová starostka?

Na obecním úřadě pracuješ už 14 let,
o tom, jak obec funguje, máš tedy velký
přehled. V čem bys chtěla navázat na předchozí zastupitelstva a co bys naopak chtěla
dělat jinak?

Mluvit o prioritách v dlouhodobějším horizontu by v tuto chvíli ode mě nebylo korektní. Ty budou moci být vymezeny až

Nechci zpochybňovat práci minulého zastupitelstva. Za období jeho působení se realizovala řada akcí, na kterých se významnou





{ ROZHOVOR }
měrou podíleli všichni zaměstnanci úřadu. Také je rozpracováno několik projektů,
ve kterých budeme pokračovat. Obec ale také
tvoří zaměstnanci sběrného dvora a údržby.
Tady vidím prostor pro vylepšení. Je potřeba
zajistit lepší koordinaci činností a vzájemnou
komunikaci. Jsem spíš pro týmové vedení
a vzájemný dialog. A jak už jsem avizovala
ve volebním programu, budu chtít rozšířit
úřední hodiny pro veřejnost, které budou zároveň veřejností respektovány, a tím vytvořit
klid na práci pro zaměstnance.
Velkým tématem bude budoucí využití centra obce. Jaká je tvoje představa
o tomto místě?



Říkáme centrum obce, ale to jako takové musíme teprve vytvořit. Obec nemá venkovní
prostor pro potkávání lidí, pro vytváření sociálních vazeb, nemá základní služby, hřiště,
plochy pro aktivní odpočinek. Všechny tyto
funkce by mělo centrum obsahovat, propojené komunikačními vazbami tak, aby
bylo živé. Otázkou je začlenění objektu
s obchodními prostorami, a to jak z hlediska urbanismu, tak z pohledu památkářů.
Nutné je také zohlednit kapacitu dopravní
a technické infrastruktury, popř. vyřešit její
zkapacitnění. O těchto plochách je ale nutné
přemýšlet v širších souvislostech. Je potřeba
brát v úvahu i ostatní pozemky, které obec
v rámci vypořádání s Královskou kanonií
premonstrátů získala a při vymezování funkcí se zamyslet nad obcí jako celkem. Tady
mám na mysli především pozemky okolo
hřiště. Vhodným nástrojem pro řešení může
být vypsání architektonické soutěže.
Na webových stránkách obce měli občané možnost vyplnit pocitovou mapu,
neboli vyjádřit své pocity, jak pozitivní, tak
negativní, související s konkrétními místy
v naší obci. Co ti tento průzkum ukázal
a přinesl ti nějaké překvapivé zjištění?



Díky aplikaci mohli občané vyjádřit své názory a sdělit své podněty. Během pěti týdnů
jejího trvání se do ní zapojilo zhruba 170
osob. Získali jsme řadu nových podnětů,
ale také pozitivních ohlasů, ze kterých je
zřejmé, že občané mají zájem podílet se
na rozvoji obce. K otázce „Kde vnímáte
centrum (centra) obce?“ jsem například
očekávala, že lidé spjatí s částí obce, ve které
žijí, budou vymezovat plochy pro centrum
ve „své“ části obce. Tak tomu však bylo pouze v pěti případech. Je pozitivní, že všichni
vnímají jako centrum obce zámek a přilehlé
pozemky. Otázka bezpečnosti dopravy nám
jen potvrdila problémová a kolizní místa.
Na jejich řešení už pracujeme. Potěšilo
mě, že se zapojily také děti, které jsou hrdé
na školu. Přínosem bylo už i to, že chvilka
strávená nad mapou nás přiměla podívat se
na obec z jiného pohledu a uvědomit si její
hodnoty i problémy.

V naší obci je bohatý spolkový život.
Jak vnímáš tento fenomén a jak budeš
místní spolky podporovat?



Spolky vnímám velmi pozitivně. Jsem si vědoma, že většina zájmových kroužků, spolků
nebo uskupení stojí a padá na dobrovolnosti
a ochotě jednotlivců věnovat se této činnosti ve svém volném čase a často bez nároku
na odměnu. Ráda bych nabídla knihovnu jako
místo pro setkávání, např. seniorů, pro pořádání besed, přednášek, výstav, tvořivých dílen
a dalších aktivit vhodných do těchto prostor.
Příští rok by měl být připraven k užívání sál
s jevištěm, navazující na současnou tělocvičnu, který jistě využije například dramatický
kroužek pod vedením Lenky Kostečkové a

Narodila se v roce 1970 v Praze, vystudovala střední ekonomickou školu. Po jejím dokončení nastoupila do
podniku zahraničního obchodu. Pak
až do odchodu na mateřskou pracovala ve společnostech zabývající se
spotřební elektronikou. Po nástupu
na Obecní úřad Hradištko vystudovala střední průmyslovou školu
stavební a v současnosti dokončuje
bakalářské studium zaměřené na regionální rozvoj. Je vdaná a má jednu
dceru.
Až se za čtyři roky za uplynulým volebním obdobím ohlédneš, co bude muset
být hotové a vyřešené, abys byla spokojená?



S fyzickými osobami by měly být narovnány
vlastnické vztahy ke komunikacím a veřejnému prostranství, které vyplynuly z digitalizace. Za čtyři roky by měla být vyřešena kapacita školních zařízení. Zámek musí mít dané
využití a musí být započato s jeho postupnou
rekonstrukcí. V centru obce by měl být vytvořen park. Musí být zpracována koncepce
využití centra zohledněná také v územním
plánu. Řada lidí skutečně očekává, že obec
nám teď poroste před očima. Také bych si to
přála, ale vše bude otázka zajištění financí.
Vypadá to, že se v příštích čtyřech letech moc nezastavíš, přesto bys neměla zapomínat na odpočinek. Co děláš ráda
ve svém volném čase?


Ivany Jirákové pro svá divadelní představení.
Finančně budu chtít činnost spolků podporovat i nadále. Spolky i fyzické osoby si mohou
podat žádost o poskytnutí financí na činnost
z rozpočtu obce. Pro zvýšení podpory spolků byla vytvořena komise pro spolky, jejíž
předsedou je Ing. Ladislav Vondrášek, který
sám jako předseda tělovýchovy má s činností
spolků dlouhodobé zkušenosti a bude tak
připraven být nápomocen radou k činnosti
spolků nebo např. k podání žádosti o dotaci.
Úspěšný chod obce nestojí pouze
na jejím starostovi, ale i na občanech.
Jak by ti místní lidé mohli být nápomocní?



Hned první týden ve funkci starostky jsem
dostala dopis od několika dívek ze zdejší základní školy, které samy přišly s nápadem,
jak by se mohly s pomocí obce zapojit.
Potěšilo mě, jak děti vnímají své okolí a není
jim lhostejné. Chtěli bychom například,
s podporou spolků, začít organizovat akce,
při kterých by se mohli občané aktivně
fyzicky zapojit. V legislativní rovině to pak
budou veřejná projednání a diskuze nad novým územním plánem obce.

Od září ho opravdu moc nemám. Pokud ale
je, snažím se ho trávit aktivně. Mám ráda
zimu a zimní sporty. Donedávna to byly
výhradně sjezdovky, ale před dvěma lety
jsme s dcerou objevily běžky. Jinak ráda jezdím na kole, a protože máme psa, snažím
se v průběhu týdne chodit s ním alespoň
na procházky. Společně s rodinou také rádi
cestujeme.
Pomalu odpočítáváme zbývající dny
do Vánoc. Co pro tebe tyto svátky znamenají a máš pro občany nějaké vánoční
přání?



Období Vánoc mám ráda nejenom kvůli atmosféře, vůni kominíčků, vánočnímu
stromku, dárkům, televizním pohádkám,
ale hlavně kvůli tradicím, ke kterým patří
i velká rodinná setkání. Právě v době Vánoc
bychom se měli zkusit zastavit, zamyslet se
a věnovat více času svým blízkým a přátelům,
být si vzájemnou oporou. V nadsázce vždy
říkám, že kdyby nebylo sousedských sporů,
neměli bychom na obci co řešit. Zkusme se
proto zamyslet i nad tím, zda si sami zbytečně nekomplikujeme život.
Děkuji za rozhovor.
LUCIE HAŠKOVÁ
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KAMPAŇ PĚŠKY DO ŠKOLY
V týdnu od 17. do 21. září uspořádal spolek Pražské matky kampaň Pěšky do školy. Cílem kampaně bylo upozornit děti i rodiče na to, že pěší cesta do školy je zdravější, bezpečnější a ekologičtější. A protože fenomén dovážení dětí autem až ke škole se rozmáhá
nejen v Praze, ale i na venkově, byla naše základní škola jednou ze dvou mimopražských
škol, které se ke kampani připojily.

Hlavní motivací, proč kampaň uspořádat,
bylo vzrůstající nebezpečí v blízkosti přechodu pro chodce nad školou. V červnu zde
došlo k několika nebezpečným dopravním
situacím, kdy byly ohroženy životy dětí.
Celý týden jsme proto vyzývali rodiče, aby
pro parkování a vysazování dětí z auta využívali hlavní parkoviště pod školou. Všichni
během týdne měli možnost zjistit, že vyjít
malý kopec od parkoviště ke škole nikomu
neuškodí.
Během týdne jsme zaznamenali výrazný nárůst těch, kteří do školy přicházejí pěšky nebo
dojíždí autobusem. Poslední den při rychlém
průzkumu jsme zjistili, že počet dětí, které
rodiče přivezli do školy autem, je výrazně
v menšině (40:227). Dále se ukázalo, že dojít
pěšky do školy se dá i ze vzdálenějších míst.
Cesta se líbila především těm, kteří chodili
hromadně. Některé děti se nadchly pro společné sčítání nachozených kilometrů natolik,
až nám to vyrazilo dech. Zvláštní uznání si
zasloužili tři žáci z devátého ročníku, kteří
se ve středu vydali v šest hodin ráno pěšky
ze Slap, a skupina šesťáků, kteří ze Slap přijeli
v pátek na kole.

Děkujeme všem, kteří naši kampaň podpořili, jak dětem, tak rodičům. A také děkujeme
těm, kteří pomohli při její organizaci, především osmákům a deváťákům za ranní pomoc při rozdávání odměn a Hance Petrákové

za zpestření programu v podobě rozcviček.
A především děkuji všem, kteří si náš apel
vzali k srdci a je pro ně důležitější bezpečnost cizích dětí než vlastní pohodlnost. S odstupem času při pozorování ranní dopravní
situace nad školou mám bohužel pocit, že
takových je opravdu málo. O to více si vás
vážíme.
Text a foto:
LUCIE HAŠKOVÁ

Co jsme zjistili
Děti přicházející do školy pěšky dostávaly
celý týden malou odměnu, a to reflexní prvky od společnosti BESIP. Na programu byla
i ranní rozcvička na školní zahradě a páteční
společná snídaně. Do kampaně se zapojili
i někteří rodiče a prarodiče, kteří se ujali role
průvodců a doprovázeli skupiny dětí na cestě
do školy ze vzdálenějších míst. Zajímavé byly
i jejich postřehy, např. „Děti si celou cestu
povídaly.“ nebo „Ta silnice od školy směrem
na Pikovice je fakt nebezpečná, auta nepřibrzdí, ani když míjí velkou skupinu dětí.“
Jedním z výstupů celé kampaně se stala
mapa, do které děti zakreslily místa, kde se
cestou do školy necítily bezpečně, což bude
důležitý podklad pro vedení obce a budoucí
řešení místní dopravní situace.
Celá kampaň pak měla dohru při slavnostním vyhlášení soutěže o nejlepší reportáž
z pěšího dne/týdne, které se konalo v Praze
na Staroměstském náměstí ve Skautském
institutu. Za naši školu se akce zúčastnila
skupina pěti páťáků, kteří sepsali své dojmy
z kampaně. V silné konkurenci žáků z vyšších ročníků a v záplavě videoreportáží dokázali svými texty porotu zaujmout a obsadili
tak krásné třetí místo.
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ZKAŽENÁ MLÁDEŽ
Potřebovali jsme na jakýsi výrobek nasbírat žaludy, proto jsme se třídou vyrazili
do lesa. „ Paní učitelko, mohly bychom vám ukázat rokli?“ zeptaly se mně Emilka,
Hanka a Kačka. „Dobře,“ souhlasila jsem. „A co tam budeme dělat? Vy si tam chodíte
hrát?“ V hlavě mi naskočilo tisíc scénářů, co se jedenáctiletým školačkám může stát
hrozného v nějaké rokli. Odpověď holek mi však ze zcela jiného důvodu vyrazila
dech: „My tam chodíme sbírat odpadky…!“

Nyní mám rozporuplné pocity. Na jedné
straně jsem pyšná, že zrovna žákyně mojí
třídy dělají tak bohulibou věc, že namísto hraní si s barbínkami nebo natáčení
přiblblých videí na mobily sbírají po lese
odpadky. Na straně druhé mám ale o ně
strach. Odpadky jsou často zrezivělé, plesnivé, ostré střepy atd., holky jsou samotné
v nějakém srázu v lese, no radši nedomýšlet.
Kladu si otázku, jestli dotyčný, co vyhodí
v lese odpadek, někdy přemýšlí nad tím,
co asi s odpadkem bude dál? Rovnou si
odpovídám, že určitě ne. Jinak by ho přeci

hanba fackovala, že ho za něj zvedne malá
jedenáctiletá školačka a možná kvůli němu
bude dokonce riskovat zdraví.
Až zase nějaký dospělák bude nadávat, že
dnešní mládež je líná, zkažená a ničeho
si neváží, vzpomeňte si prosím aspoň na
Emilku, Hanku a Kačku a neházejte všechny mladé do jednoho pytle. To tam radši
po sobě házejte ty svoje odpadky, ať si děti
mohou v klidu v lese hrát a ne uklízet po
nás dospělých.
Text: JARMILA DVOŘÁKOVÁ,
učitelka 5. třídy

{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

PROJEKTOVÝ DEN KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
Úkoly spojené s tímto výročím plnili žáci
1. a 2. stupně zvlášť. Na prvním stupni se
žáci seznámili se státními symboly včetně

hubky s česnekovou a brynzovou pomazánkou. Díky takto pojatému projektu se nám
podařilo propojit vzdělávací obsah mnoha
předmětů – českého jazyka, občanské výchovy, zeměpisu, fyziky, chemie, tělocviku,
výtvarné výchovy i pracovních činností.
Na závěr celého dne se všichni žáci setkali
na zahradě školy, aby si společně zatančili

české hymny, skupinově recitovali báseň
o vlasti, poznali pověst o Bruncvíkovi, tancovali polku a vypracovali závěrečný kvíz.
Starší žáci se rovněž seznamovali se státními
symboly a zároveň hodnotami, na kterých
byl československý stát založen, určovali
významné historické mezníky období sta
let, pracovali se zeměpisnou mapou tehdejšího Československa, poznávali významné
spisovatele, vědce, herce, zpěváky, politiky,
malíře, režiséry a sportovce, také se naučili
tancovat polku a čardáš a připravili jedno-

naučené tance a zazpívali československou
státní hymnu.
Projektovému dni předcházela také výtvarná
akce, díky které jsme vyzdobili všechna okna
školních budov naší státní vlajkou. Na projektový den jsme také přišli vhodně oblečeni,
tedy v barvách trikolory.
Podle ohlasů našich žáků víme, že se celý
projekt podařil a žákům jsme tak přiblížili
výročí významných událostí, bez kterých by
dnes náš stát neexistoval.
Text: ROMANA ČANDOVÁ

Jako na jiných místech v naší republice, i my jsme se rozhodli připomenout žákům 100.
výročí založení Československé republiky. Proto jsme v úterý 23. října 2018 uspořádali celoškolní projektový den. Naším cílem bylo podpořit rozvoj historického povědomí
žáků o 100letém vývoji Československa.

Zaměřili jsme se na téma soužití Čechů a Slováků, snažili jsme se vysvětlit žákům význam
tehdejší státnosti (v konfrontaci s významem
státnosti dnes) i to, že bylo možné vytvořit
jeden stát ze dvou národů, které spolu dokázali žít, tvořit a budovat jako jeden národ.
Vyzdvihli jsme nekonfliktní způsob rozchodu těchto národů (v době velkých národnostních konfliktů) a vytvoření dvou samostatných národních států. Objasnili jsme
si současné pozitivní vztahy obou národů.
V neposlední řadě jsme chtěli žáky seznámit
s významnými osobnostmi kulturního, sportovního a veřejného života.

Pestré aktivity pro žáky

DOČASNÉ NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ HRADIŠTKO
Zastupitelstvo se o rozšíření kapacity MŠ Hradištko snaží delší období. Nejdříve nás
při projektové přípravě omezovalo majetkové vypořádání s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, která byla až do července 2018 vlastníkem pozemků pod stavbou a přilehlé zahrady, ve druhém případě nesouhlas se záměrem přístavby ze strany
Národního památkového ústavu (NPÚ).

Po zohlednění připomínek NPÚ byla dokumentace upravena a nyní je připravena
projektová dokumentace, která kapacitu
školky vyřeší. Nicméně vše je náročné – pozemky, projekt, financování a samotná realizace.
Koncem tohoto srpna se zastupitelstvo k řešení nedostatečné kapacity MŠ vrátilo a vybíralo z následujících předložených dočasných
možností:
1. buňky pro jednu třídu na zahradě MŠ jako
stavba dočasná
2. finanční kompenzace rodičům dětí, které
nebyly přijaty a využívají soukromé školky
3. dočasná výjimka od hygieny na navýšenou
kapacitu

4. zprovoznění jiných pro prostor pro tzv.
nultý ročník předškolních dětí na dopolední výuku
5. ponechat výchozí stav a neprovádět kroky
k dočasnému navýšení.
Zastupitelstvo se na pracovní poradě 3. září
2018 rozhodlo pro variantu udělení výjimky
od hygieny. Byla vypracována žádost o udělení výjimky o navýšení počtu dětí v MŠ
Hradištko s odkazem na reálnou průměrnou docházku dětí. Žádosti bylo vyhověno,
kapacita se od října 2018 navýšila z původních 73 dětí na 81 dětí, a to na školní rok
2018/2019. Do třídy Delfínků nově dochází
až 28 dětí (původně 25 dětí), do třídy Dráčků je to nově také 28 dětí (původně 25 dětí)

a do prostorově menší třídy Soviček nově
dochází až 25 dětí (původně 23 dětí). Zastupitelstvo dočasnou navýšenou kapacitu MŠ
schválilo na veřejném zasedání 3. října 2018
včetně rozpočtové změny, kterou zastupitelé navýšili příspěvek MŠ 20 000 Kč měsíčně
po dobu trvání výjimky na zvýšené pracovní
úvazky a zvýšené provozní náklady.
Je bohužel zřejmé, že vzhledem k časové
náročnosti přípravy projektu rozšíření kapacity MŠ Hradištko, nestihneme pro školní
rok 2019/2020 stavbu rozšíření MŠ zavčas
zrealizovat. Současně připravujeme rozšíření kapacit naší ZŠ Hradištko, kde bychom
chtěli, za předpokladu dokončení 1. etapy
do 08/2019, zřídit nultý ročník předškolních
dětí na dopolední docházku (část dětí navštěvuje naší MŠ pouze dopoledne). Status této
třídy předškoláků v ZŠ zatím ověřujeme.
Text: TOMÁŠ PIPOTA,
místostarosta obce
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VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO PETRÁKA

V sobotu 6. října zemřel ve věku 71 let Jiří Petrák z Brunšova. Neměla jsem tu čest poznat ho osobně, jeho pohřbu jsem se zúčastnila, protože dobře znám jeho ženu Hanku
a velmi si jí vážím. Až tam, z projevů smutečních hostů, jsem se dozvěděla, kdo Jiří Petrák byl a co všechno v životě dokázal. A především to, jak moc si ho jeho přátelé vážili,
nejen pro jeho pracovní schopnosti, ale především pro to, jaký měl smysl pro čest a odvahu čelit jak zkorumpovaným politikům a lobbistům, tak i vážné nemoci, které dlouhá
léta musel vzdorovat.

Jiří Petrák vystudoval Stavební fakultu
ČVUT se specializací na mostní konstrukce.
Pracoval 11 let jako projektant v Projektovém
ústavu dopravních a inženýrských staveb.
Od roku 1982 se podílel na řízení velkých
dopravních staveb v Iráku, a to i přesto, že
se politicky neangažoval. Málokdo totiž
tehdy uměl anglicky a byl ochotný pracovat
v místě, kde právě probíhala irácko-íránská válka. V letech 1989 až 1993 pracoval

ve Velké Británii v nadnárodní poradenské,
inženýrské a projektové společnosti Mott
MacDonald, jejíž pobočku v roce 1993 založil v Praze. V jejím čele stál až do svého
odchodu do důchodu.
V roce 2013 založil společně s Radimem Jančurou, majitelem dopravní skupiny Student
Agency, nadační fond Stínové ŘSD, jehož
prostřednictvím veřejně upozorňoval na velké problémy v silničním stavitelství, přede-

ZEMŘEL BRUNŠOVSKÝ PODIVÍN

Brunšov přišel o jednu rázovitou postavu. Tak by mohla začít malá vzpomínka na Jaroslava Tošnara, podivína, jehož jméno znají spíše brunšovští pamětníci. Většině se vybaví
přezdívka Maxim a pokud ještě v tuto chvíli někdo netuší, vzpomeňte si na muže v námořnické uniformě, který pravidelně stopoval na kraji štěchovického mostu.

Přezdívku zdědil po svém otci, který ji získal
tím, že řídil parník Maxim Gorkij, brázdící
Vltavu mezi Prahou a Štěchovicemi. O Maximovi se mezi místními vyprávějí historky,
které se pomalu stávají pověstmi. Například
zájezd Vltavanů do Týna nad Vltavou. Maxim chtěl autobusem jet i s kajakem, který
nesl na zádech. Řidič ho odmítl svézt. Když
po několika hodinách místní dorazili na místo, k jejich velkému překvapení spatřili Maxima, jak bezstarostně pádluje po Vltavě.
Další vzpomínku přidává Rudolf Zděnek:
„Vždycky na pár měsíců zmizel a nikdo nevěděl, kde je... Setkal jsem se někdy kolem

roku 1999 v kempu u jihočeského rybníka
s jedním kamioňákem. Když jsme po večerech klábosili u táboráku a já se zmínil o tom,
že jsem z Hradištka, z Brunšova, hned se ptal
na chlapa v námořnické uniformě. Vyprávěl
mi, jak si ho jednou stopnul na D10 a on ho
kamionem dovezl až do Osla. Do severských
zemí prý jezdil často, protože tomu mému
kamioňákovi vyprávěl, jak ho v mrazu tahali
norští policisté z papírového bivaku, protože
si mysleli, že je mrtvý...“
Tentokrát už smrti neunikl. Zemřel počátkem července ve věku 72 let ve svém domku
na Ovčičkách.
LUCIE HAŠKOVÁ

vším na nekoncepčnost a předraženost veřejných zakázek, a to i za cenu, že jím řízená
firma byla od veřejných zakázek odříznuta.
Vystupoval například proti modernizaci D1
stávající metodou nebo proti nepovedenému
projektu severomoravské dálnice D47.
Pracoval na stovkách projektů v Čechách
i v zahraničí, po odchodu do důchodu rozvíjel činnost v Saúdské Arábii. Jeho poslední
dva velké projekty realizované v Čechách
byly oprava Karlova mostu a stavba nového
Trojského mostu. Až těmito místy budete
procházet nebo projíždět, věnujte mu tichou
vzpomínku.
LUCIE HAŠKOVÁ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 20. října 2018
CHRISTIAN ADÁŠEK
MATYÁŠ DUBSKÝ
EDUARD FIALA
MICHAL HRADIL
ELLA JARŮŠKOVÁ
AGÁTA MINDLOVÁ
ADAM NOVÁK
DOMINIK NOŽIČKA
ELIŠKA PIKOUSOVÁ
KRISTÝNA VANÍČKOVÁ
Vítání občánků se nezúčastnila Ema.
Foto: Hedvika Ježková-Czurdová
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MILÍ PŘÁTELÉ DIVADLA…

Držím v ruce zažloutlý sešit a čtu první řádek – 17. 2. 1988. Jestlipak
je mezi vámi někdo, kdo tenkrát přijal mou první nabídku a přidal se
k nám, aby zhlédl v tehdejším kině Pasáž nové a tenkrát velmi revoluční
filmové představení Šašek a královna s Chantal Poullain a Bolkem Polívkou? Kdybych tak tenkrát tušila, že za třicet let budu tento sešit držet znovu v rukou a probírat se vzpomínkami. Vy, kteří se pravidelně či
občas necháte zlákat na výlet za kulturou, přijměte pozvání na krátký
výlet – tentokrát do historie našich zájezdů.
Pamatujete se například na strhující výkon
Ladislava Mrkvičky v představení Maratónec
v Žižkovském divadle? Bylo to v listopadu
1988 a mám tu i poznámku, že v tomto roce
se ve všech částech naší obce
konalo celkem pět plesů, sedm
tanečních zábav a šest diskoték.
Nespletla jsem se?
V tomto divadle jsme také
po letech znovu viděli kus Jakub
a jeho pán, který si v obnovené
premiéře zase střihli neuvěřitelně sehraní pánové Bartoška a Heřmánek – o mnoho let
starší, ale neméně dobří. Anebo – vzpomínáte, jaká událost
pro nás tenkrát byla – zabořit se
do pohodlných sedadel pár let
nového Paláce kultury a sledovat
velkofilm Poslední císař? S Palácem kultury byla velmi dobrá
spolupráce. Vyvrcholila megazájezdem na premiéru Slunce,
seno, jahody. Tenkrát nás jely tři
autobusy najednou a smíchem
jsme buráceli až domů.

mař na střeše v obnovené Fidlovačce (2000)
nebo Návštěva staré dámy na Vinohradech.
V roce 2003 jsme také děti poprvé vyvezli
do IMAXU, nasadili jsme si červenomodré

Vzpomínka na lední revue
Pro mne děsivý zážitek byl zájezd na dětskou lední revue
v březnu 1991. Na všech zastávkách od Pikovic po Brunšov
tehdy stály v sychravém počasí
celé rodiny s dětmi, jenže dispečer poslal autobus místo k nám
– do Pitkovic. Tenkrát jsme ještě ani neznali slovo mobil, a tak
jsem zoufale volala z hospody
na dispečink. Takové zpoždění však bohužel
nemohla zachránit ani šílená rychlost, kterou
nás všechny zmrzlé vezl šofér do Sportovní
haly v Holešovicích. Za nemalé peníze jsme
viděli jen druhou půlku představení.
Ze zájezdů roku 1992 vybírám Podskaláka
v Karlínském divadle. Tam jsme si, pane,
s chutí zazpívali. Pamatujete? Nebo naprosto
strhující herecké výkony na prknech Národního a Stavovského divadla. První – Boris
Rösner s Janou Preissovou v představení
Falkenštejn (1993) a Dana Medřická s Vlastou Fabiánovou a Lubou Skořepovou v Kočičí
hře. Tyto zážitky se mi vryly do paměti nesmazatelně. Vybavuje se mi také úžasný Šu-

brýle a s úžasem uhýbali žralokům v představení Do hlubin. Nebo před Vánocemi
tamtéž – pohádka Santa a sněhulák. A pak
jsme si oblíbili divadlo Bez zábradlí Karla
Heřmánka. A přišel Blbec k večeři, Blboun,
Bez roucha aneb ještě jednou zezadu, Příští
rok ve stejnou dobu nebo strhující Cikáni
jdou do nebe.

Ne všechno nám sedlo
Když Petr Kratochvíl otevřel své divadlo Ta
Fantastika a my jsme sehnali vstupenky na Excalibur, poprvé jsem se vracela k autobusu
s obavami. Pro starší účastníky to byl opravdu
velký nářez.  Také vzpomínám na předsta-

vení divadla Na Jezerce, kde si Jirka Macháček
pustil pusu opravdu hodně na špacír. Některé
jeho výrazy byly už notně za hranou, takže
když jsem počítala ovečky (ty starší obzvlášť
zasmušilé) nastupující při návratu do autobusu, Vašík Kostečka se mne s účastnou tváří
ptal: „Pani Chadimová, vy vážně chcete jet
s námi tím autobusem zpátky?“
Druhé velké zpoždění mi zkrátilo život, když
náš dvorní dopravce Pepa Šárka nějak dlouho nepřijížděl. Na můj dotaz (tentokrát už
mobilem): „Pepo, kde seš, my už tu všichni stojíme čtvrt hodiny?“ Pepa jen vykřikl:
„Ježišmarjá, já škubám kachny, já jsem tam
hned!!!“ Úplně hned to tedy nebylo, volali
jsme ještě z autobusu, ale paní
ředitelka divadla Radka Brzobohatého – Hana Gregorová
– nám mohla slíbit jen desetiminutový posun začátku představení. Kabáty jsme pak šatnářkám házeli v běhu na hromadu,
pro Hradištko měli vyhrazenu
celou půlku šatny. S lístečky už
se nikdo zdržovat nemohl.
V tomto divadle nás pak o pár
let později doslova nadchla
Tančírna. Vzpomínáte? Před
pár lety se nám Posázavský pacifik v divadle Kalich líbil natolik, že jsme hravě obsadili dva
zájezdy po sobě.
Mohla bych takhle pokračovat
ještě hodně dlouho – divadel,
filmů, cirkusů, pohádek a jiných
akcí je za tu dobu dlouhatánská řada. Ale nedávný zážitek
ve Studiu DVA všechno korunoval. Moje popletení hodiny
odjezdu a působivé, celkem sedmiminutové vystoupení Boba
Klepla pro mne byl ukazováček
shůry – Jano, je na čase předat
žezlo. A také velmi vděčně poděkovat všem, kteří mi po celé ty
roky všemožně pomáhali. Hlavně všem pracovníkům obecního úřadu, který od jisté doby
všechno významně usnadnil
placením faktur za vstupenky z obecní kasy
předem. Děkuji také panu starostovi Mertovi
za podporu a svolení k nakupování slevových
kuponů. Díky souhlasu všech zastupitelstev
jsme také od revoluce nemuseli platit dopravu. Ale hlavně – upřímně děkuji všem vám,
kteří jste jezdili a tolerovali třeba i méně vydařená představení.
Jistě se najde další organizátor(ka), se kterým
za kulturou vyrazíme zas, já pomohu se vstupenkami pro pikovické účastníky, ale jinak
si to pořádně užiju už jen jako pouhý účastník.
Text: JANA CHADIMOVÁ
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VZNIK REPUBLIKY VYHLÁSIL ISIDOR
Během oslav 100. výročí založení Československa jsme si připomněli dění památného
dne 28. října 1918. Možná vás zaujalo, jak spontánně vyhlášení samostatné
Československé republiky proběhlo, a možná jste se poprvé dozvěděli, že jako první ji
vyhlásil Isidor Zahradník – muž ve své době dobře známý všem hradištským občanům.

Isidor Zahradník se narodil v roce 1864 v početné rodině zámeckého zahradníka v Hostačově na Havlíčkobrodsku. Po absolvování
gymnázia vstoupil do řádu premonstrátů
a po vystudování teologické fakulty Karlovy
univerzity se stal knězem. V letech 1890 až
1899 působil v Jihlavě, odkud byl vypuzen
německou jihlavskou samosprávou jako

„nacionální štváč“. Pracoval jako knihovník
strahovského kláštera, kde uspořádal velké
sbírky rytin a zkatalogizoval řadu rukopisů
a prvotisků. Za jeho působení byla knihovna
otevřena veřejnosti. V roce 1905 se stal inspektorem klášterního velkostatku na Hradištku.

Poslanec i hasič
Na Hradištku byl velmi aktivní a oblíbený,
místní občané rádi naslouchali jeho emotivním projevům v zámecké kapli. Byl členem obecního i okresního zastupitelstva,
jeho jméno je často zmiňováno v zápisech
z jednání, kde jsou zaznamenány jeho věcné
připomínky týkající se například zkvalitnění dopravy, úpravy železničních tarifů nebo
podpory vybudování Posázavské stezky Klubem československých turistů. Mimo jiné
stál také u založení Sboru dobrovolných hasičů Hradištko, jehož byl prvním předsedou.
Isidor Zahradník byl v roce 1907 za agrární
stranu zvolen poslancem Říšské rady ve Vídni. Po vzniku samostatného Československa
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se stal prvním ministrem železnic, ale tuto
funkci zastával jenom půl roku. Poté se stal
předsedou Státního obilního ústavu. Z Hradištka se odstěhoval v listopadu 1919, neboť
přesídlil do Vídně, kde v letech 1920-21 působil jako zástupce Československa v rakouské
sekci reparační komise. V této době vystoupil z římsko-katolické církve a stál u založení
církve československé. Od té doby používal
křestní jméno Bohdan, oženil se a měl dceru.
V roce 1924 získal funkci generálního ředitele Hypoteční banky v Praze. Zemřel 19.2.
1926 po dlouhé a těžké nemoci. Jeho pohřbu
se zúčastnili i zástupci obce Hradištko, jak
dokládá dobový zápis v obecní kronice:
Zemřel ve Vídni, kde se léčil, první ministr železnic repub. Čsl. a dlouholetý inspektor zdejšího velkostatku, poslanec strany agrární a vynikající účastník boje za osvobození Dr. Bohdan
Zahradník. Slavného pohřbu jeho v Praze zúčastnili se zástupci obce i všech zdejších korporací. Dr. B. Zahradník byl veřejně činným
i v naší obci. Byl členem obec. zastupitelstva,
okres. výboru jílovského. Započetí stavby
okresní silnice s odbočkou do Hradištka stalo
se hlavně jeho přičiněním. Za války mnohým
občanům – vojákům zdejším i z okresů jeho
politické činnosti benešovského, neveklovského a sedlčanského prospěl. Těšili jsme se, že
nám bude svým velkým vlivem nápomocen
i po svém odchodu z Hradištka v r. 1919, ale

smrt překazila tyto naděje. Zůstane v paměti
národa zaznamenán čestně zvláště jako neohrožený řečník ve vídeňské říšské radě v r.
1917, kdy jeho temperamentní a jasné volání
po samostatném státě československém bylo
oporou našich bojovníků za svobodu národa
za hranicemi.

Náhodný kolemjdoucí
Isidor Zahradník byl ve své době proslulý
především jako výborný řečník. Dne 9. října
1918 pronesl jménem Českého svazu ve Vídni
památná slova, která byla připomenuta v dokumentech použitých při jednání států Dohody: „Česká delegace s Vídní již domluvila

{ Z HISTORIE, KNIHOVNA }

ZAHRADNÍK
a odchází z Vídně navždy.“ V osudný den 28.
října 1918 byl, dá se říci, ve správnou chvíli
na správném místě. Ono pondělní ráno dorazila do pražské redakce Národní politiky
nóta, kterou poslal rakouský ministr zahraničí hrabě Andrássy americkému prezidentu Wilsonovi. V ní sice byla zmínka o právech národů rakousko-uherských, zejména
Čechoslováků a Jihoslovanů, ale smyslem
nóty bylo příměří na všech frontách, nikoli
kapitulace Rakouska. Tu Rakousko uzavřelo
až 3. listopadu. Než byla v redakci nóta přeložena do češtiny, vyvěsil jeden z redaktorů
do vývěsky pro zveřejňování horkých novinek ceduli s jediným slovem „Příměří“. To
způsobilo takový poprask, že se záhy v ulicích shromáždily jásající davy lidí. Centrem
města náhodou procházel i agrárnický poslanec Isidor Zahradník. „Na Příkopech kdosi
zvolal mé jméno a už jsem byl na ramenou,“
vzpomínal později. Dav ho dopravil pod
sochu svatého Václava, kde vystoupil před
shromážděnými se spontánním projevem:
„Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali
věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové.
Jsme svobodni! Zde u stupňů pomníku českého knížete Václava přísaháme, že chceme
této svobody se státi hodnými, že ji chceme
hájiti i svými životy!“
Další iniciativy se chopilo už předsednictvo Národního výboru, neboli „Mužové 28.
října“ – Švehla, Rašín, Stříbrný a Soukup.
Isidor Zahradník se rozhodl rozšířit revoluci do ostatních českých měst, vydal se tedy
na nádraží Františka Josefa I., kde instruoval
zřízence dráhy, aby informovali své kolegy
v jiných městech o převzetí vlády Národním
výborem. Poté nasedl na vlak a ještě tentýž
večer dorazil do Pikovic, jak dokládá zápis
v obecní kronice: I v naše osady mocně zasáhl tento den. Večer toho dne vrací se poslanec a člen Národního výboru dr. Zahradník
a na pikovické zastávce vítán nadšeným zástupem a hudbou radostně a ohnivě promlouvá o velikých událostech.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ
Zdroj:
Anger, Jindřich: Zahradník Isidor Bohdan
PhDr. In: Dočasný ilustrovaný zpravodaj
o historii, životu a o lidech v Dolním Posázaví a nejen v Pikovicích, Pikovice 2003-2004.
Palán, Aleš: Příběh jednoho dne – 28. října.
In: Katolický týdeník, 43/2008.
Zimola, David: Encyklopedie dějin města
Jihlava, www.encyklopedie.ji.cz.
Výstava ukazuje století vztahu katolíků a českého státu, www.christnet.cz.

Žákyně se spisovatelkou a výtvarnicí Terezou Říčanovou

CO NOVÉHO SE CHYSTÁ V KNIHOVNĚ
Pro rok 2019 chystá knihovna pro své návštěvníky několik novinek. Budou se týkat jak
nejmenších dětí, tak školáků, dospělých i pamětníků. Na své si zkrátka přijdou všichni.

Zapojili jsme se do projektu Bookstart, neboli S knížkou do života. Cílem tohoto mezinárodního projektu je informovat rodiče
o možnostech a potřebě společného čtení
s dětmi, a to téměř od jejich narození. Bookstart se zaměřuje zejména na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství
u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči. Podpora čtenářství v této věkové kategorii a pochopení důležitosti čtenářských
dovedností hraje nezastupitelnou roli v dalším rozvoji dětí, především jejich verbálních
a komunikačních dovedností. O projektu se
v příštím roce dozví všichni rodiče na vítání občánků, kde obdrží dárkový balíček
s potřebnými informacemi. V knihovně pak
v průběhu roku proběhne několik akcí pro
rodiče s dětmi ve věku před nástupem do mateřské školy.
Další projekt, do kterého se zapojila místní
základní škola ve spolupráci s knihovnou, se
jmenuje „Příběhy našich sousedů“. Jde o aktivitu nadace Post Bellum, která dlouhodobě
zpovídá pamětníky a jejich osobní vzpomínky na významné události z českých dějin uchovává v databázi Paměť národa. Žáci
z 8. a 9. tříd vytvoří dvou- až pětičlenný tým,
který projde školením od profesionálních
dokumentaristů nebo rozhlasových reportérů o tom, jak dobře zaznamenat vzpomínky
vybraného pamětníka. Jeho příběh poté žáci
zpracují formou krátké video- nebo audioreportáže. Projekt, do kterého se zapojilo i několik dalších škol z okolí (např. Davle, Jílové
nebo Jesenice), je financován prostřednictvím MAS Dolnobřežansko.
Od ledna bude zahájena činnost Klubu deskových her, který pravidelně jednou týdně
povede Gabriela Raiser. Členy klubu se mohou stát starší děti, jejich rodiče, ale i kdoko-

li, kdo bude mít zájem. Hraní společenských
her učí nejen děti, ale i dospělé trpělivosti,
předvídání, rychlým reakcím na různé situace, procvičuje paměť, učí pracovat s emocemi
i podporuje vzájemnou spolupráci. Zkrátka –
hraní her je smysluplně strávený čas.
Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:
P. Dvořáková – Dědina
R. Třeštíková – Veselí
I. Devátá – Kde spí lufťáci
V. Kadlecová – Vina
J. Katalpa – Doupě
M. Nekola – Do švestek jsme doma
M. Šichtařová – Ukradený syn
L. Di Fulvio – Dívka, která se dotkla nebe
J. Moyesová – Zakázané ovoce
K. Follett – Ohnivý sloup
A. Mayne – Šelma
E. Valmorbida – Madona z hor

POPULÁRNĚ-NAUČNÉ KNIHY
PRO DOSPĚLÉ:
V. Vondruška – Epištoly o elitách a lidu
H. Sunim – Věci, které uvidíte, jen když
zpomalíte
P. Kolář – Labyrint pohybu
P. Jazairiová – Příběhy
M. Schulze Wessel – Pražské jaro

NOVINKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
M. Fišarová – A–Ž půjdeš do školy
D. Walliams – Poněkud otravný slon
A. Macho – Gerda
E. Hunterová – Volání divočiny
R. Zadinová – Dívka odnikud
L. Dao – Co má klokan ve vaku
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KAM ZAVOLAT V PŘÍPADĚ TÍSNĚ
Zdálo by se, že smysl a funkce telefonních čísel tísňového volání je občanům všech věkových kategorií naprosto jasná. Už i nejmenší děti vědí, že když hoří (a nejen hoří) musí
volat HASIČE na číslo 150. Když se jim nebo někomu v okolí, něco stane, zraní se, omdlí
atd., musí volat ZÁCHRANNOU SLUŽBU na čísle 155. A pokud se stane nějaký zločin, krádež, přepadení, je potřeba volat POLICII na čísle 158.

A tak jako v celé Evropě, funguje i v České
republice číslo linky TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
112. Tato linka je prioritně určena pro cizojazyčné občany a turisty, protože tito operátoři mají znalosti několika jazyků a mohou
tak snáze pomoci zejména cizincům v nouzi.
Linka 112 je samozřejmě určena i pro místní tísňové volání. Operátoři však pouze rozhodnou, které složce daný problém náleží
(hasiči, policie, záchranka) a hovor přepojí
na příslušné operační středisko. To je čas navíc. Na národních linkách tísňového volání
(150, 155, 158) pracují jako operátoři zkušení
a vyškolení záchranáři, policisté, hasiči, kteří
nejen přesně vědí, jak nejrychleji a nejúčinněji pomoci, ale jsou schopni poradit, jak se
chovat za dané situace. Například na lince 155
vám radí, jak postupovat, co dělat, nebo jak se

chovat až do příjezdu záchranné služby.
Všichni si jistě říkáte, že to přeci každý ví,
avšak já se jako velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hradištko často stávám
svědkem toho, že mi lidé volají na mé soukromé telefonní číslo, někteří ho před hovorem
dokonce ještě hledají na webových stránkách,
aby mi oznámili, že u nich hoří, nebo že se
stala nehoda a podobně. Já tyto volající ihned
odkazuji na linku 150, protože jen oni sami
mohou operátorovi nejlépe popsat rozsah
události a ten je schopen poslat okamžitě dostatečné síly a prostředky na řešení této události. Tím, že mi lidé říkají, co se stalo, ztrácejí
drahocenné vteřiny a prodlužují dobu příjezdu pomoci. Já sice mohu své jednotce vyhlásit
poplach, ale je to technicky zdlouhavý proces.
I já totiž musím nejprve zavolat na operační

středisko hasičů, které nám, případně dalším
jednotkám vyhlásí poplach. Ten je však vyhlášen se zbytečným zpožděním a věřte mi,
například u požáru, a nejen tam jde opravdu
o minuty.
Jednou z mála situací, kdy je možné se obrátit
přímo na mne, je přetížení tísňové linky, která
má problémy s přijímáním velkého množství
hovorů (např. při povodních či vichřicích).
Popadané stromy přímo neohrožující své
okolí, nebo čerpání zatopených sklepů, u kterých nehrozí nějaké nebezpečí z prodlení
a další podobné případy, lze oznámit přímo
mně. Většinou se v těchto případech jedná
o mnoho událostí v krátkém časovém úseku,
v jedné lokalitě a já sám mohu koordinovat
nasazení jednotky SDH Hradištko a nezatěžovat tím zahlcené operační středisko hasičů.
Zavoláním přímo na tísňové linky 150, 155,
158 nebo 112 urychlíte a zefektivníte možnost
pomoci vám a vašim blízkým v nesnázích.
Text: JIŘÍ FERENCEI,
velitel JSDH Hradištko

HORKÉ A SUCHÉ LÉTO ZAMĚSTNALO I NAŠE HASIČE
V průběhu uplynulého léta si jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hradištko
(JSDH Hradištko) připsala na své konto celkem 15 zásahů, přičemž mnohé z nich souvisely s letošním horkým létem s minimem srážek. Nezůstalo však jen u toho – i nadále se
hasiči z Hradištka a Pikovic intenzivně věnovali výcviku či organizaci akcí pro veřejnost.

K prvnímu zásahu v popisovaném období
došlo 17. června, kdy byl zlikvidován požár
popelnice v Hradištku. K dalšímu zásahu
byla JSDH Hradištko vyslána dne 1. července
k osadě Ztracenka za účelem záchrany zraněné osoby, ze strany operačního a informačního střediska HZS Středočeského kraje byl
vyžádán výjezd člunu z hasičské zbrojnice
v Pikovicích (člun nakonec použit nebyl, neboť pro zraněného doletěl vrtulník). Následovaly zásahy spojené se suchým a horkým
počasím, 31. července byl uhašen požár trávy na Brunšově a 2. srpna poměrně rozsáhlý
požár louky na Rajchardově (na fotografii).
Dne 5. srpna byl do akce opět povolán člun,
a to kvůli úniku nafty do Vltavy v Davli. Ještě týž den byla JSDH Hradištko povolána ke
svému prvnímu zásahu u vážné dopravní nehody nedaleko Kamenného Přívozu, která si
vyžádala i asistenci letecké záchranné služby
(na fotografii). Poté následovaly opět zásahy
spojené se suchým létem, 17. srpna byl zlikvidován požár porostu v Pikovicích, 19. srpna
rozsáhlý požár louky v Hostěradicích (který
byl likvidován ve II. stupni poplachu) a ještě
ten samý den požár porostu v lese v Hradištku. Dne 20. srpna byl JSDH Hradištko vyhlášen poplach za účelem zálohování stanice
HZS v Jílovém u Prahy, neboť veškerá technika této stanice zdolávala požár v Kamenici
a JSDH Hradištko ji zastupovala pro případ
další události, která by si vyžádala zásah ha-
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sičů. Další dva zásahy souvisely pro změnu
s větrným počasím, které k nám s koncem
léta zavítalo, a tak byl 25. srpna likvidován
spadlý strom v Pikovicích a 24. září větev
nebezpečně visící nad silnicí v Hradištku.
Poslední tři zásahy ve sledovaném období
měly jedno společné – jednalo se o požár
kompostu, a to ve dnech 30. září, 15. října
a 24. října, přičemž ten poslední byl větrem
rozfoukán do té míry, že zapálil porost ve
svém okolí.

Cvičení
I v průběhu léta pokračoval v letošním roce
nastolený trend velice intenzivních hasič-

ských cvičení. Dne 1. června, tedy na den
dětí, proběhlo velké cvičení v základní škole
Hradištko. Scénářem byl požár odpadkového koše na WC, záchrana zraněné osoby
v zakouřeném prostoru a vyhledání dvou
žáků, kteří neuposlechli výzvy k evakuaci a
ukryli se v budově. Ve dnech 12. července
a 20. září proběhla cvičení nositelů dýchací
techniky v tzv. účku u zámečku. Nacvičována
byla kromě zdolání požáru opět též záchrana osob. Dne 19. července proběhlo první
velké cvičení se záchranářským člunem v Pikovicích na řece Sázavě, které se soustředilo
především na správnou manipulaci se člunem a záchranu tonoucího. Kromě těchto
organizačně náročnějších cvičení proběhla
též celá řada drobnějších nácviků rutinních
hasičských činností, ať už v Hradištku nebo
Pikovicích.

{ SPOLKY }

Akce pro veřejnost
V uplynulém období proběhlo pod taktovkou
hasičů nebo s jejich spoluúčastí několik poměrně velkých akcí pro veřejnost. Na prvním
místě nutno jmenovat tradiční pouťovou zábavu v areálu hasičské zbrojnice v Hradištku
dne 16. června, která stejně jako v minulých
letech sklidila velký úspěch. Zajímavé bylo i
celosvětové setkání k výročí 100 let trampingu, které proběhlo 15. září na tábořišti u řeky
Sázavy a které spolupořádal SDH Pikovice.
Další akce pro veřejnost se pak odehrála opět
v Pikovicích a jednalo se o den otevřených
vrat místní hasičské zbrojnice k příležitosti
100 let od vzniku republiky. Dne 3. listopadu
pak uspořádal SDH Hradištko tradiční lampiónový průvod v maskách.

Obecní brigáda

Nejen zásahy či akcemi pro veřejnost se hasiči zapojili do dění v naší obci. Na sobotu 20.

října svolala obec brigádu pro místní spolky,
jejímž účelem bylo vyklizení společenského
sálu a přilehlých místností v tzv. účku u zámečku. Tuto výzvu vyslyšeli jak členové SDH
Hradištko, tak SDH Pikovice a dorazili přiložit ruku k dílu.

Požární sport

Vzhledem k velkému množství jiných aktivit nezbylo pro požární sport v uplynulém
období tolik prostoru, kolik bychom si přáli.
Členové SDH Pikovice sice vyrazili 2. června
na okresní kolo soutěže v požárním sportu
v Třebenicích a 8. září na pohár starosty
Okresního sdružení hasičů Praha-západ, ale
jen v pozici rozhodčích. Naproti tomu hoši
z SDH Hradištko se jako soutěžící zúčastnili
druhé ze zmíněných soutěží a obsadili zde
krásné 4. místo.
Text a foto: ZDENĚK PROŠEK

PŘI HONU NIKOHO NEOHROŽUJEME
Lovecká sezona 2018/19 je v plném proudu, po zkušenostech z posledního honu na
drobnou a dravou zvěř bych vás rád seznámil s termíny dalších akcí.

Termíny společných honů jsou následující
24.11., 15.12. a 29.12. Na Silvestra máme tradiční naháňku na divoká prasata – černou
zvěř. Budeme se snažit vyhýbat obydleným
částem obce, ale jsou místa, zvláště kolem
myslivecké chaty, kde výstřely z pušek a padající broky budou slyšet poněkud zřetelněji.
Zajíce už mnoho let v honitbě Medník nelovíme a výstřely na letící bažantí kohouty
nebo kachny nemohou nikoho ohrozit.
Samozřejmě dodržujeme veškeré zásady
bezpečné střelby, nikdo nevystřelí na nízko
letícího kohouta nebo směrem do oblasti zástavby. Výstřely do výšky z brokovnic s náboji
s hromadnou střelou třímilimetrových broků
nemohou být nebezpečné. Broky samozřejmě padají zpět na zem, nevypaří se, ale dopadají na zem s nicotnou energií, nemohou
nikoho ohrozit. Přesto v těchto dnech buďte
prosím při procházkách kolem Hradištka
obezřetní a hlavně tolerantní k našim aktivitám. Opravdu nestojíme o nějaké konflikty a
párkrát za rok snad naše společné akce můžete tolerovat, my se budeme snažit o to, abyste
o nás věděli co možná nejméně. Bohužel lidé
jsou různí a konfliktům se pokaždé nevyhneme. Věřím ale, že vše se dá vyřešit slušně, bez
hrubých nadávek a výhrůžek smrtí. Opravdu
si takové jednání nebudeme nechávat líbit a
budeme ho řešit s pomocí policie. Aby někdo
na myslivce řval z deseti centimetrů do obličeje nejsprostší nadávky, které vás snad ani
nenapadnou, vyhrožoval uříznutím hlavy, až
se tam zase objeví sám, plival mu na boty, to
snad do slušné společnosti nepatří… Ano,
tohle se nám při posledním honu stalo. Tentokrát jsme se vše snažili vyřešit pouze jako
přestupek, příště již budeme dávat trestní
oznámení na podezření ze spáchání trestné-

ho činu – nebezpečné vyhrožování.
Další věcí, která nás trápí, jsou vjezdy motoristů do lesa. S objížďkami okolo Hradištka se
motoristé naučili zkracovat cestu přes les po
lesních cestách. Při občasných dotazech, co
na lesní cestě s autem nebo motorkou dělají,
jsem zjistil, že většina motoristů asi neví, že
vjezd do lesa je povolen jen na zvláštní povolení a že ani nemusí být označena dopravní
značkou. Toto najdete v Zákoně č. 289/1995
Sb. – Zákon o lesích - § 20 - Zákaz některých
činností v lesích - g) jezdit a stát s motorovými
vozidly s upřesněním v odstavci: (6) Zákaz
jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů
v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti
podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.
Prosím tedy všechny ty, kteří zkratek využívají i po ukončení uzavírek, aby tak dělat

přestali a vrátili se na místní a krajské komunikace. Zvěř je nadměrně rušena a plašena,
může docházet k častějším střetům s motorovými vozidly. Věřím, že nikdo nechce, aby
zvěř zbytečně trpěla, a už vůbec nestojí o to,
mít nabourané auto.
Rád bych ještě připomněl, že pokud mají vaše
děti zájem o přírodu, chtějí se naučit poznávat stromy, lesní květenu nebo zvěř, prostě
porozumět tomu, jak to v přírodě chodí, je
možné přijít každou první neděli v měsíci ve
14.00 hodin k myslivecké chatě a nechat své
ratolesti si kroužek vyzkoušet. Dětem se věnujeme za každého počasí a schůzka trvá přibližně tři hodiny. Děti z kroužku se zúčastňují našeho i benešovského okresního kola
v soutěži „O zlatou srnčí trofej“, ty nejlepší
pak stráví krásných prázdninových 14 dnů
na táboře – Národním kole ZST. Opravdu to
nechcete vyzkoušet?
Text a foto:
RUDOLF ZDĚNEK

Děti na benešovském Okresním kole ZST
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NA HŘIŠTI MÁME ZAVLAŽOVÁNÍ!
Asi každý víme, a letos jsme to poznali obzvlášť, jak je pro trávník důležitá závlaha.
Mnohé z nás přestalo letos bavit neustále sbírat vodu a pouštět čerpadla, takže za pár
dní zahrady začaly připomínat subtropické destinace jižní Evropy. A zalévat fotbalové
hřiště, které má více než 6 000 m2, je fyzicky a časově podstatně náročnější.

Jen pro představu, na kompletní zalití hřiště je potřeba 2 trkače s 50 m dlouhou hadicí
plnou vody přetáhnout 9x, pak nechat cca
20-30 minut stříkat a znovu, takže jednoduchými počty jsme minimálně na 3 hodinách
denně, ale spíše se jedná o 4-5 hodin, každý
den 6 měsíců v roce. Kromě toho dosívat trávu, hnojit, sekat… Málokdo dokáže docenit
práci Vaška Haška mladšího i staršího, kteří
se o hřiště už několik let starají, a hřiště je

vrhu hydrogeologa je potřeba 50 m a doufat,
že tam bude vody dost. Potřebovali jsme 4050 m3 za den, tzn. 0,5 lt za vteřinu. A kromě
toho, musí být hotový nejpozději v září.
Tady vznikl ten největší problém. Vrtná souprava dvakrát nedorazila a vrtař přestal komunikovat. Jiná souprava ve smluvený čas
také nedorazila a když už jsme byli úplně
v koncích… přijela. Stálo to hodně peněz, ale
výsledek stál za to, vrt dává 1,5 litrů za vte-

řinu a hladina vody se téměř nemění, sláva.
Můžeme se pustit do samotného systému automatické závlahy, výběrové řízení bylo hotové, nádrž na vodu usazena, tak snad se to
povede, s ohledem na vegetační dobu růstu
trávy a na rozlosování soutěže, zřejmě v posledním možném termínu. I tady se práce
protáhla, ale trochu jsme to předpokládali,
a protože nám vyšli vstříc Pikováci, mohli
jsme trénovat a odehrát tři zápasy našich
mládežnických týmů na jejich hřišti. Tímto
jim ještě jednou děkujeme.
Dnes už se tomu smějeme, ale na téhle akci se
sešly snad všechny komplikace, které mohly
nastat, a proto doufám, že máme vybráno
a nová automatická závlaha nám bude skvěle sloužit. V listopadu nám dodavatel stavby,
společnost BREZA z Horoměřic, předala
stavbu a teď už jen zbývá správně vyúčtovat
přidělenou dotaci. To už bychom zvládnout
měli a těšíme se na jaro, až celý systém oficiálně spustíme.
„Akce automatická závlaha fotbalového hřiště Hradištko byla financována z dotačních
prostředků Středočeského kraje a Obce Hradištko.“
Text a foto:
Ing. LADISLAV VONDRÁŠEK, předseda TJ

díky jejich práci důstojným místem pro sportování dětí i dospělých, a jak se nám základna
dětí rozrůstá, je na hřišti plno každý den.
Už několik let se proto snažíme o získání dotačních prostředků na automatickou závlahu,
která je pro nás vlastně nezbytností. Žádost
na KÚ Středočeského kraje jsme podali už
v roce 2015 a pak každý další rok, pokaždé
jsme dostali odpověď, vše je správně, jen je to
moc peněz, tak jsme ubírali a věřili, že nám
v případě získání dotace pomůže se spoluúčastí obec. Chceme (zastupitelé) spolkům
pomáhat při získávání dotací a byla by škoda nevyužít dotaci jen proto, že chybí peníze
na uhrazení podílu žadatele.
Když jsme podávali žádost na dotaci v letošním roce, už jsme v úspěch věřili daleko méně
než dříve, ale povedlo se! V květnu nám byla
schválena dotace ve výši 260 000 Kč z celkově plánovaných nákladů 402 000 Kč. Zbývajících 142 000 Kč nám přislíbilo obecní zastupitelstvo, tak jsme si říkali, že je vyhráno.
Bohužel nastala další významná komplikace,
voda z rybníku je nepoužitelná, nečistoty by
zanášely filtry a funkčnost celého systému by
mohla být výrazně ohrožena, kopaná studna
pod hřištěm také nepůjde využít, proto padlo
rozhodnutí, že je nutné udělat vrt, podle ná-
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DERBY PIKOVICE – HRADIŠTKO

V sobotu 13. října došlo na dlouho očekávaný souboj – na hřišti v Pikovicích se proti sobě
postavila družstva SK Pikovice a TJ Slovan Hradištko, která nyní, po loňském postupu
Pikovic, působí ve stejné lize (III. třída, skupina A – Praha-západ). Atraktivita zápasu
a teplé a slunné počasí přilákalo do Pikovic nezvykle velké množství fanoušků, kteří zaplnili „tribuny“ téměř do posledního místa a kterým se odměnou za jejich přízeň stal
zajímavý fotbal. Konečný výsledek zápasu pak potěšil zejména místní, neboť družstvo SK
Pikovice zvítězilo 4:2.
Text a foto: ZDENĚK PROŠEK

{ SPOLKY }

JAK SE VYVÍJÍ SPORTOVÁNÍ MLÁDEŽE NA HRADIŠTKU
Je to už několik let, co jsme se masivněji vrhli na práci s mládeží, a dnes tato práce snad
přináší ovoce, zájem mladých kluků o fotbal stoupá, nemáme problémy naplnit většinu
kategorií, ale každoroční nejistota, kolik hráčů v dorostu dá přednost jiným „koníčkům“,
zůstává.

Ale jsme na tom v téhle oblasti evidentně
o trochu lépe než většina vesnic na okrese.
Máme týmy všech kategorií mládeže, jako
jedni z mála na Praze – západ hrajeme soutěž
dorostu se samostatným týmem a ve velmi
silné benešovské skupině se držíme na předních místech tabulky, žáci za celou podzimní
část soutěže prohráli jen jeden zápas, a to ten
první, mladších žáků a hráčů starší přípravky
máme minimálně na dva týmy v každé
kategorii a stále se zlepšují a ročníky 2011
a 2012 budou v zimě hrát kolem deseti turnajů, aby si všichni dostatečně zahráli. Tréninky jsou na hřišti každý den, hlásí se stále
noví adepti, dokonce se čím dál více rodičů
zapojuje do trénování těch nejmenších, a tak
věříme, že i v tomto nejrizikovějším místě
budeme mít budoucnost. Samozřejmě by
to všechno nešlo dělat bez podpory, kterou
nám poskytuje obec a nové dotační programy MŠMT.

naše fotbalové cíle a plány do budoucna.
Asi by bylo ideální mít kvalitní mužstvo dospělých i dětí, nám bude ještě chvilku trvat,
než dorostenci dorostou, aby mohli stabilně
nastupovat za dospělé, ale věříme, že se to
jednoho dne stane a zase náš tým povedou
do bojů vlastní odchovanci, jako tomu bylo
v minulosti. Přesto bude zřejmě nutné posílit
A tým, aby měli mladí kluci větší motivaci.

Obětavost a zodpovědnost
Chtěl bych poděkovat všem trenérům za jejich obětavou práci, a zdá se mi, že i rodiče
už začínají chápat, že týmové sporty nejsou
jen o hře, ale také o zodpovědnosti dětí vůči
ostatním, respektování trenérů, rozhodčích

i spoluhráčů. Dokladem toho je vysoká účast
na trénincích i zápasech.
Ale TJ není jenom o fotbale, cílevědomá
práce manželů Kučerových dokázala udělat
z kroužku míčových her masivní záležitost,
čas čtvrtečního tréninku musí čím dál více
rozšiřovat, aby dokázali více než 60 dětí v oddíle ukočírovat a určitě by ocenili pomoc dalších ochotných rodičů při vedení tréninků.
Věřím, že se rozběhne i nový kroužek tanečků pro dívky 1. stupně ZŠ, který začala vést
z vlastní iniciativy paní Kotorová, jsem za to
velmi rád, těší mě, že se podařilo najít i volné místo v tělocvičně, a teď už nezbývá než
doufat, že i tato pohybová aktivita zaujme
a najde si své příznivce. Věřím, že tanec a aerobic pod vedením zkušené lektorky bude
pro malé holky skvělou volbou.
Text: LADISLAV VONDRÁŠEK,
foto: Milan Burian

Letní soustředění
V letním období jsme absolvovali dvě soustředění, v Heřmanicích v Lužických horách
byli dorostenci, starší a mladší žáci, zúčastnilo se kolem 40 hráčů a 7 trenérů a všichni
se vrátili nadšení, přípravky jely už podruhé
do Klučenic, spali jsme ve stanech přímo
u hřiště a čtyři dny od rána do večera trénovali. S těmi nejmenšími jeli i rodiče, takže
jsme měli možnost si po večerech rozebrat
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KETBAL mladší žáci
ml. př.
ASPV II.
VarcaboHašek,
žáci
Šnajberk, Vondrášek
Hašek, Šafránek
vá I.
Burian
Švábová
TANEČKY
BASKETBAL
FOTBAL
FOTBAL
dívky
dospělí
dorost
starší
žáci
1.-3. tř
Kučera
Martinkovský,
Buňata
Hladík
Kotorová
ZDR.
FOTBAL
FOTBAL
FOTBAL
FOTBAL
CVIČENÍ
(do 19:00 hod.)
minipříp.
dorost, dospělí
mladší
žáci
Vondrášstarší
přípravka
Švábová,
Šmíd
ková
Burian, Deswarte
Vondrášek Hašek, Kirchberger
AEROBIK
MÍČOVÉ HRY, BASKETBAL
NOHEJBAL (od 19:30)
ženy
mládež
Hašek P.
VarcaboKučerová, Kučera
vá I.
FOTBAL
starší žáci
Kirchberger, Hladík

FOTBAL
dorost
Martinkovský, Buňata

FOTBAL
dospělí
Šmíd, Malkovský

NOHEJBAL
Blažek
ROCK and ROLL (do 19:00)
Marková, Vnoučková

FOTBAL ASPV
Čermák
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{ NAPSALI JSTE NÁM, RŮZNÉ }
Odpověď M. Flemrové k reakci p. Merty
na článek „Je zámek znovu opravdu náš?“
otištěného ve Zpravodaji léto/2018.
Po přečtení odpovědi pana starosty Merty
na můj článek týkající se poněkud svérázného způsobu starání se o majetek obce (konkrétně o budovu zámku) jsem usoudila, že
reagovat by byla ztráta času, o čtení takové
odpovědi nemluvě. S odstupem času jsem
se rozhodla přece jen napsat krátkou osobní
reflexi.
V první řadě: diplomaticky řečeno o informacích, které uvádí pan Merta ve věcné rovině našeho sporu (vyřešení otázky, kdo je
zodpovědný za výstavbu stříšky a realizace
úprav kolem zámku), lze s úspěchem pochybovat. Ani na okamžik nelze uvěřit tomu, že
by např. se stříškou souhlasila KKP a pokud
ano, měl výstavbu, která proběhla až po pře-

vodu majetku do vlastnictví obce, zarazit pan
starosta osobně.
Za druhé: dikce, ostatní argumentace i celkové vyznění odpovědi pana Merty mě vede
k podstatnějšímu zamyšlení. Až budou tyto
řádky zveřejněny, bude po volbách. Ráda
bych tedy nově zvoleným zastupitelům
vzkázala následující: dobře myšlená kritika
nebo jiný názor do demokracie tak nějak
patří. Kriticky se vyjadřovat může kdokoliv
a kdykoliv, pokud tak činí odpovídajícím
způsobem. Stejně tak k zastupitelské demokracii patří, že se kriticky vyjadřují i ti, kteří
jsou „jen voliči“, a to i jindy než jen u voleb.
Občan, který v obci „jen“ bydlí, aniž by se
nějak zapojoval do veřejného života, je občan stejné kvality, práv a odpovědnosti jako
ten, kdo je tzv. „vidět“. Právo vyvolat veřejnou diskuzi není potřeba si nějak odpracovat
nebo zasloužit. Nikoliv starosta, ale zastupi-

telstvo jako celek (spolu se starostou) tvoří
a naplňuje dlouhodobé strategické plány,
žádá o dotace, realizuje projekty. Zastupitel
(starostu nevyjímaje) vykonává prostřednictvím svého zvolení veřejnou službu spojenou
s mocí, ale především s odpovědností vůči
občanům a svému svědomí. Věřím, že to nejsou ani v této době prázdná slova. Ale jak
ukazuje tato naše hradištská kauza, je dobré
si je stále připomínat.
MIROSLAVA FLEMROVÁ
(Pozn. red.: do redakce doručeno dne 30. září
2018)
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat hasičům Hradištka, Buše a Slap za rychlý a profesionální zásah při hašení požáru louky v ulici
Naděje v Rajchardově.
S pozdravem SIMONA PECHAROVÁ

OBEC HRADIŠTKO
vás srdečně zve na

Adventní
koncert
HVOZDNICKÝ
PĚVECKÝ SBOR
Sbormistryně:
Veronika Kopecká

sobota 15. prosince 2018
v 15 hodin v ZŠ Hradištko

PRODÁM
HROBKU
(a přenechám místo)

na hřbitově
v Davli U Kiliána.
V případě zájmu
mi, prosím,
zavolejte na mobil

602 177 142.
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Můžete se těšit na české i zahraniční
vánoční koledy.

Nové lekce pilates
rehabilitačně zaměřené
Pro koho je cvičení vhodné?
• Pro každého bez rozdílu věku i pohlaví.
• Pro každého, kdo jednostranně zatěžuje svoje tělo
(např. sedí celý den u počítače).
• Pro každého, kdo často trpí bolestmi hlavy, páteře,
zad obecně.
V čem spočívá kouzlo cvičení pilates?
• Posiluje a protahuje svaly.
• Učí správnému dýchání a držení těla.
• Pracuje s hluboko uloženými svaly – stabilizačním
systémem těla.
• Odhalí Vám svaly, o kterých jste zatím pouze
slyšeli.

****************
ZŠ Davle – tělocvična - ZKUŠEBNÍ LEKCE
přijďte si cvičení zdarma vyzkoušet
na kteroukoli lekci v pondělí od 17 hodin

****************
Kontakt a informace:
Kateřina Pechlátová
Tel. 724 182 604
Email: PilatesKatie@seznam.cz
Vezměte si podložku, pohodlné oblečení, ponožky, cvičí se bez bot.
Jednotlivá lekce = 130 Kč, 10 lekcí 1050 Kč, listopad – leden 550 Kč

Komunitou podporované zemedělství

ING. MARIE BURROW

KPZ Pikovice
hledá nové členy

certifikovaná regionální makléřka
mobil: 724 876 078
e-mail: marie.burrow@vrkcz.cz

www.vrkcz.cz

VOLEJTE ZDARMA: 800 505 156

Nechcete kupovat chemicky ošetřenou zeleninu zabalenou v plastu?
Záleží Vám na tom, odkud Vaše zelenina pochází a kdo ji vyprodukoval?
Chcete se Vy i Vaše děti naučit pěstovat vlastní a Vaše zahrada Vám nestačí?
Chcete se stát součástí skupiny lidí podobného smýšlení?

Přemýšlíte o prodeji své nemovitosti? Jelikož je realitní trh v těchto měsících
na svém vrcholu, doporučuji řešit prodej nemovitosti co nejdříve.
Ráda se s Vámi sejdu a proberu s Vámi prodejní cenu a celý proces prodeje.

Zde může být Vaše nabídka!

Krásný pozemek 2257 m2
Velké Popovice
Cena: Info v RK

Připojte se k nám
Staňte se součástí KPZ Pikovice a pěstujte s námi zeleninu ekologicky a bez dovozu ze zahraničí.
Poznejte svého farmáře osobně a můžete i sami přiložit ruku k dílu.
Odměnou Vám bude každý týden bedýnka sezonní zeleniny, komunita v místě bydliště
a spousta nových zážitků.

Podrobnosti na FB KPZ Pikovice nebo
na emailu marcela.tyfova@email.cz

Byt 2+1 v DV
Krňany
Cena: Info v RK

Prostorný RD, poz. 1924 m2
Petříkov
Cena: 13.000.000,- Kč

V LOKALITĚ HRADIŠTKO A OKOLÍ PRO SVÉ KLIENTY POPTÁVÁM:
o
o
o
o
o
o

Rodina s dětmi hledá rodinný dům s pozemkem min. 1000 m2 do 6.500.000,- Kč.
Starší pár poptává chatu pro rekreaci s vlastním pozemkem do 2.000.000,- Kč.
Klient hledá rodinný dům či chalupu do 3.500.000,- Kč.
Mladý pár hledá stavební pozemek min. 1.000 m2 do 1.500.000,- Kč.
Klient hledá zemědělskou usedlost s pozemkem min. 10.000 m2, cena dohodou.
Investor poptává nemovitost s možností výstavby několika bytových jednotek,
cena dohodou.

Pro více informací volejte 724 876 078 nebo pište na email:
marie.burrow@vrkcz.cz

