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V sobotu 7. října se v areálu hasičské zbrojnice konal poslední 
kvalifikační závod před Mistrovstvím světa v práci s motoro-
vou pilou v norském Lillehammeru.

 

V sobotu 21. října proběhlo v aule základní školy vítání ob-
čánků. Díky neúčasti tří holčiček šlo o ryze pánskou jízdu. 
Jména narozených dětí najdete na str. 19.

V neděli 3. prosince zavítaly na hradištskou náves stovky 
místních občanů, aby společně oslavily příchod adventu. 
Vrcholem večera bylo vystoupení zpěvačky Petry Černocké.

Sobota 10. února patřila masopustnímu veselí. Od hasičské 
zbrojnice vyšla pestrá směsice masek. Účastníci při řadě za-
stavení ocenili především pohostinnost svých sousedů.

Dne 29. října se přes naši republiku přehnal orkán Herwart. 
Kromě řady stromů mu padl za oběť i jediný památný strom, 
který se nacházel na území naší obce – babyka.

V sobotu 25. listopadu připravili členové Sboru pro občan-
ské záležitosti setkání věnované místním jubilantům. Jména 
těch, kteří přijali pozvání, najdete na str. 19.

V sobotu 16. prosince byl uspořádán vánoční koncert. Spo-
lečenský sál ČMSCH se zaplnil návštěvníky, kteří si přišli po-
slechnout repertoár folkové a country kapely Pražec.

V sobotu 10. března se v knihovně konal literárně-hudební 
pořad. Spisovatel Ilja Kučera představil svou knihu, ze které 
předčítal herec R. Štolpa za doprovodu hudebníka Ravena.
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{ EDITORIAL }

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

podzimní číslo Zpravodaje 
vyšlo s časovým posunem, pro-
to se nepodařilo nasbírat 
dostatek materiálu na zimní 
vydání, a  tímto se redakční 
tým omlouvá všem čtenářům 
za  to, že byli o  jedno číslo 
ochuzeni. Při pohledu na po-
slední vydání člověka překva-
pí, k  jak zásadnímu obratu 
došlo v letitém soudním spo-
ru s Královskou kanonií pre-
monstrátů. Ještě před několika 
měsíci jsme byli přesvědčeni 
o tom, že premonstráti nemají 
na majetek v naší obci nárok, 
a to na základě výkladu na-
lezených historických doku-
mentů, které naše přesvědčení 
dokazovaly. Naším aktivním 
přístupem k celé kauze jsme 
přinutili protistranu taktéž 
zapátrat v  archivech a  najít 
dokumenty, které náš výklad 
vyvrací. Po prostudování no-
vého důkazního materiálu 
jsme dospěli k názoru, že už 
nemá smysl bojovat o majetek 
soudní cestou, a pokusili jsme 
se dohodnout mimosoudně. 
Zní to až neuvěřitelně – po-
dařilo se. 
Na následujících stranách se 
seznámíte s výkladem histo-
rických skutečností na základě 
nových důkazů, zveřejňujeme 
podmínky Komplexní dohody 
o narovnání mezi obcí Hra-
dištko a Královskou kanonií 
premonstrátů a společné tisko-
vé prohlášení obou stran. Do-
hodu s premonstráty považu-
jeme za vítězství a významný 
okamžik v historii Hradištka. 
Slovo „nelze“ v kontextu s roz-
vojem naší obce v tomto oka-
mžiku znatelně ztratilo na síle.

LUCIE HAŠKOVÁ

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY
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ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

• Byla uzavřena Komplexní dohoda o  narovnání 
majetko-právních vztahů mezi obcí Hradištko 
a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. 
Navazující směnnou smlouvou bude tak řešena 
severní část středu obce od zámečku (včetně zá-
mečku) až k rybníku.

• Zastupitelstvo schválilo záměr vykoupit centrum 
obce (tzv. U-budovu, budovu bývalých kanceláří 
OTK a téměř 30 tisíc m2 přilehlých pozemků od
společnosti Adarman s. r. o. za částku 31,4 mil. Kč 
(jižní část středu obce).

• Byla podána žádost o dotaci na Státní fond život-
ního prostředí na projekt Tlaková kanalizace – lo-
kalita Nade Vsí. Celkové předpokládané náklady 
jsou cca 48,5 mil. Kč.

• Byly zrekonstruovány vnitřní prostory tělocvič-
ny včetně opravy podlahy. Celkové opravy stály 
1 711 141 Kč. Na její provoz nově dohlíží správce 
a byl schválen nový provozní řád.

• Byl vypracován projekt na  rozšíření kapacity 
základní školy nástavbou na starou budovu ZŠ. 
Obec podala žádost o  dotaci na  Ministerstvo 

financí. Předpokládané náklady stavby jsou 30 
mil. Kč bez vnitřního vybavení. ZŠ pak bude mít 
potřebných 2x devět tříd, tedy pro každý ročník 
dvě třídy.

• Byla zhotovena studie na revitalizaci školní zahra-
dy a osazení herními prvky. Obec podala žádost 
o dotaci na Státním fondu životního prostředí ČR.

• Řeší se několik variant studií na rozšíření mateř-
ské školy. Obec podá žádost o dotaci, jakmile bude 
vypsán vhodný dotační titul.

• Proběhla úprava prameniště vody s cílem získat
co nejvíce vlastních zdrojů pitné vody.

• Po přestávce nařízené Správou a údržbou silnic 
pokračují práce na výstavbě chodníku na Brun-
šově.

• Vybavení hasičské zásahové jednotky se rozšířilo 
o nafukovací gumový člun a přívěs na jeho pře-
prav u, vše bylo zakoupeno díky finančnímu daru.

• Byl schválen nový jednací řád zastupitelstva. Jeho 
znění bylo upraveno tak, aby občané měli mož-
nost vyjádřit se na veřejném zasedání k projed-
návaným bodům ještě před jejich schvalováním.

Zpravodaj obce Hradištko – jaro 2018, čtvrtletník vychází 13. dubna 2018. Vydává obec Hradištko pro obyvatele a rekreanty Hradištka, Brunšova 
a Pikovic, IČ 00241245. Evidence MK ČR E 17527. Náklad 1 200 výtisků – zdarma. Distribuce Česká pošta. Tisk Tiskárna Hradištko. Redakce: Lucie Hašková, 
Rudolf Zděnek, Ing. Ladislav Vondrášek, Olga Andrlová, Mgr. Jana Chadimová. Grafická úprava: PAPAVER. Kontakt na redakci prostřednictvím obecního úřadu 
nebo na e-mail: redakce@hradistko.cz. V elektronické podobě je Zpravodaj na adrese: www.hradistko.cz. Uzávěrka příštího čísla je 10. června 2018 .

V pátek 9. března byla po dlouhých 46 letech znovu
otevřena legendární Starcova restaurace na Posá-
zavské stezce.  Původní
budova restaurace byla
postavena během let
1930–31. Při odchodu
ledů v  roce 1940  byla 
zničena a  o  šest let po-
zději postavena znovu 
dále od řeky. Provoz re-
staurace byl ukončen 
v 70. letech. Nynější ma-
jitel Márty budovu kou-

pil od  příbuzných původních 
vlastníků, aby si splnil svůj sen 

a vrátil trampské restau-
raci zašlou slávu. 
Pokud se s námi chcete 
podělit o vzpomínky na
Starcovu restauraci, kon-
taktujte nás na  adrese
Obecní úřad Hradištko,
Chovatelů 500, na e-mail:
redakce@hradistko.cz
nebo volejte na tel.:

731 658 505. 
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{ Z JEDNÁNÍ ZO  }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 18. PROSINCE 2017
Zastupitelstvo obce 

schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 05/2017, kterou 

se snižují rozpočtové příjmy o  částku 
3 357 tisíc Kč na celkových 41 918 tisíc Kč 
po provedené rozpočtové změně a rozpoč-
tové výdaje se snižují o částku 7 672 tisíc 
Kč na celkových 36 667,5 Kč po provedené 
rozpočtové změně.

• Pověření starosty obce k  uskutečnění 
a  potvrzení poslední rozpočtové změny 
č. 06/2017 s důrazem na skutečné plnění 
rozpočtu obce.

• Cenu vodného na rok 2018 pro obec Hra-
dištko ve výši 48 Kč/m3 včetně DPH a cenu 
stočného pro místní část Pikovice ve výši 
40 Kč/m3 včetně DPH pro rok 2018.

• Výši odměny uvolněného člena zastu-
pitelstva obce a  maximální výše odměn 
neuvolněných členů zastupitelstva, to vše 
v  souladu novelizovaných změn zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
a  dle související přílohy nařízení vlády  
č. 318/2017 sb. s platností od ledna 2018.

• Veřejnou finanční podporu spolků a orga-
nizací z rozpočtu obce Hradištko na rok 
2018 v celkové výši 490 500 Kč v souladu 
s platnými Pravidly č. 1/2015 pro poskyto-
vání veřejné finanční podpory.

• Rozpočet obce Hradištko na rok 2018. Pří-
jmy jsou rozpočtovány ve výši 41 783 tisíc 
Kč a výdaje ve výši 38 037 tisíc Kč. Rozdíl 
příjmů a výdajů činí částku 3 746 tisíc Kč. 
Splátky úvěru činí částku ve výši 3 746 tisíc 
Kč. Rozpočet obce je po započítání splátek 
úvěrů stanoven jako vyrovnaný.

• Výkup a uzavření smlouvy kupní na spolu-
vlastnický podíl 2/10 a 1/5 pozemku parc.č. 
550/28, ostatní plocha, ostatní komunika-
ce o výměře 515 m2 a na spoluvlastnický 
podíl 2/10 a 1/5 pozemku parc.č. 550/34, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 177 m2. Pozemek ve vlastnictví fy-
zických osob slouží veřejnému užívání 
a  je zařazen v pasportu místních komu-
nikací obce Hradištko, část obce Pikovice, 
Na Holáku. Cena je stanovena ve výši 70 
Kč/m2, celková cena činí částku 19 376 Kč.

• Podpis nájemní smlouvy – pronájem části 
pozemku parc.č. 802, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 100 m2 ve vlast-
nictví obce. Pozemek se nachází v místní 
části Rajchardov a je pronajímán za úče-
lem provedení malých úzkých sond ke zjiš-
tění trativodů staré původní kanalizace, 
vedoucí na uvedené nemovitosti. Nájemní 
vztah se sjednává na dobu určitou od 1. 1. 
2018 do 31. 12. 2018 a výše nájemného činí 

150 Kč za každý kalendářní měsíc, celková 
částka 1 800 Kč.

• Podpisy smluv o zřízení věcného břemene 
– služebnosti se společností ČEZ Distribu-
ce, a.s. Věcná břemena se zřizují úplatně.

• Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 515/ 
128 dle ustanovení zákona č. 219/2000 
Sb,. Na pozemku se nachází místní komu-
nikace ve správě obce, sloužící veřejnému 
užívání.

• Obecně závaznou vyhlášku obce Hradišt-
ko č. 04/2017 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů.

• Smlouvu č. 1176/B1/2017 o poskytnutí fi-
nančních prostředků z rozpočtu dopravní 
infrastruktury na rok 2017 mezi Státním 
fondem dopravní infrastruktury a  obcí 
Hradištko a tím přijetí příslušné dotace.

• Podání žádosti o dotaci na Státní fond ži-
votního prostředí v rámci OPŽP na pro-
jekt „Hradištko – lokalita Nade vsí, tlaková 
kanalizace, napojení na ČOV Pikovice“.

• Podání žádosti na Ministerstvo financí ČR 
o podporu z národních zdrojů z programu 
298220 – „Akce financované z rozhodnutí 
Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády 
ČR platná pro akce zařazené do progra-
mu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu“ 
na akci nástavba objektu Mateřské školy 
Hradištko.

• Podání žádosti o poskytnutí dotace ze stát-
ního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 
29821300 – „Podpora rozvoje a  obnovy 
materiálně technické základny regionál-
ních škol v okolí velkých měst“ na Minis-
terstvo financí ČR na projekt „Rekonstruk-
ce, modernizace a rozšíření Základní školy 
Hradištko, stavební objekt č.p. 33“. 

• Provozní řád objektu tělocvičny a nemovi-
tého majetku v něm umístěného, který je 
ve vlastnictví obce Hradištko.

• Mandát místostarostovi obce panu Tomáši 
Pipotovi jednat za obec Hradištko ve věci 
návrhu komplexní dohody o  narovná-
ní s  Královskou kanonií premonstrátů 
na Strahově. Komplexní dohoda o narov-
nání podléhá schválení zastupitelstvem 
obce Hradištko na veřejném zasedání za-
stupitelstva obce.

• Podání dovolání k  Nejvyššímu soudu 
České republiky ve věci žaloby na obnovu 
řízení mezi Královskou kanonií premon-
strátů na Strahově a obcí Hradištko, číslo 
jednací 27 Co 236/2017. V případě uza-
vření komplexní dohody o narovnání mezi 

Královskou kanonií premonstrátů na Stra-
hově a obcí Hradištko do 28. 2. 2018 dojde 
ke zpětvzetí tohoto dovolání.

• Darovací smlouvu mezi Sborem dobrovol-
ných hasičů Pikovice jako „dárcem“ a obcí 
Hradištko jako „obdarovaným“ k poskyt-
nutí finančního daru ve  výši 27  000 Kč 
k zakoupení záchranářského nafukovacího 
gumového člunu a přívěsu pro malé lodě 
pro využívání JSDH Hradištko.

• Darovací smlouvu mezi společností  
K-SERVIS PRAHA, a.s. jako „dárcem“ 
a  obcí Hradištko jako „obdarovaným“ 
k  poskytnutí finančního daru ve  výši 
58 500 Kč k zakoupení záchranářského na-
fukovacího gumového člunu a přívěsu pro 
malé lodě pro využívání JSDH Hradištko.

Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

• Zápis z dílčího přezkoumání o výsledku 
hospodaření obce Hradištko, IČ: 00241245 
za  rok 2017 s  konstatováním, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.

• Skartaci věcí po  zemřelém panu Jiřím 
Součkovi, zemřelém dne 24. 12. 2016, kte-
rý byl nalezen bez známek života na úze-
mí obce Hradištko, část Pikovice, ulice 
Pobřežní.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 01/2018, kterou  

se rozpočtové příjmy zvyšují o  částku 
367  000 Kč na  celkových 42  150 tisíc Kč 
po provedené rozpočtové změně a rozpoč-
tové výdaje se zvyšují o částku 669 000 Kč 
na celkových 38 706 tisíc Kč po provedené 
rozpočtové změně.

• Prodej a  podpis kupní smlouvy na  poze-
mek parc.č. 854/5, o výměře 77 m2 v obci 
Hradištko, dosud nezapsaného v  katastru 
nemovitostí. Pozemek vznikl rozdělením 
pozemku parc. č. 854. Pozemek se nachází 
v místní lokalitě Šlemín a jedná se o část po-
zemku, který je zaplocen a užíván jako součást 
zahrady k nemovitosti č.e. 1647. Odprodejem 
bude uveden do souladu právní a skutečný 
stav. Cena byla stanovena ve výši 400 Kč/m2, 
celková cena činí částku 30 800 Kč.

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc- 
ného břemene a  smlouvu o  právu pro-
vést stavbu na pozemku parc.č. 847 v obci 
Hradištko, část Pikovice, ulice Nádražní 
19. Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla 
předložena Smlouva o  budoucí smlou-
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ZASTUPITELSTVO JEDNALO 7. BŘEZNA 2018
Zastupitelstvo obce 

schvaluje:
• Nové znění Jednacího řádu zastupitelstva 

obce Hradištko s  platností od  7. března 
2018.

• Rozpočtovou změnu č. 02/2018, kterou se 
zvyšují rozpočtové příjmy o částku 2 705 ti-
síc Kč na celkových 44 855 tisíc Kč po pro-
vedené rozpočtové změně a  rozpočtové 
výdaje se zvyšují o  částku 2  847 tisíc Kč 
na celkových 41 553 tisíc Kč po provedené 
rozpočtové změně.

• Výkup a uzavření smlouvy kupní na spo-
luvlastnický podíl 2/15 pozemku parc.č. 
550/28, ostatní plocha, ostatní komunika-
ce o výměře 515 m2 a na spoluvlastnický 
podíl 2/15 pozemku parc.č. 550/34, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 177 
m2. Pozemek je ve  vlastnictví fyzických 
osob, slouží veřejnému užívání a je zařazen  
v pasportu místních komunikací obce Hra-
dištko, část obce Pikovice – Na  Holáku. 
Cena je stanovena ve výši 70 Kč/m2, cel-
ková částka za  spoluvlastnický podíl činí 
6 459 Kč.

• Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-6021979/VB/8, Rajchardov 
- kVN, TS, kNN, na pozemku parc.č. 80/12 

v  obci Hradištko, část Rajchardov, ulice 
Polní. Věcné břemeno se zřizuje úplatně – 
jednorázová úhrada za zřízení věcného bře-
mene se sjednává v celkové výši 1 000 Kč.

• Záměr uzavřít smlouvu nebo smlouvy 
o  převodu 100% podílů ve  společnosti 
Adarman s.r.o. Cílem obce je získat kon-
trolu nad pozemky ve vlastnictví  společ-
nosti Adarman s.r.o. v katastrálním území 
Hradištko pod Medníkem o celkové výmě-
ře 29 436 m2. Zastupitelstvo obce pověřuje 
komisi ve složení Antonín Merta, Miloš Ne-
užil, Tomáš Pipota a Ing. Petr Vlk k zajiště-
ní příslušných smluvních titulů. Tyto jed-
notlivé smluvní tituly podléhají schválení 
zastupitelstva obce Hradištko na veřejném 
zasedání zastupitelstva obce.

• Zadávací řízení na výběr poskytovatele úvě-
ru dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek za  účelem získání fi-
nančních prostředků na odkup 100% podí-
lu ve společnosti Adarman s.r.o. Toto řízení 
vzhledem k  předpokládané hodnotě této 
veřejné zakázky provést v režimu zjedno-
dušeného podlimitního řízení a předložit 
výsledek zadávacího řízení včetně návrhu 
smlouvy o úvěru s vybraným poskytova-
telem k odsouhlasení zastupitelstvu obce.

• Smlouvu č. 1176/B1/2018 o poskytnutí fi-
nančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 
a tím přijetí příslušné dotace.

• Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy 
uzavřené dne 2. 7. 2007 mezi městem Jí-
lové u Prahy a obcí Hradištko podle usta-
novení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o  obcích ve  znění pozdějších předpisů, 
uveřejněné pod č.j.: 123953/2007/KUSK, 
k zajišťování výkonu přenesené působnosti 
ve věcech přestupků.

• Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí ban-
kovní záruky č. BZ/10698/14/LCD ze dne 
12. 5. 2014 mezi Českou spořitelnou, a.s. 
jako bankou a obcí Hradištko jako klien-
tem, zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce k podpisu tohoto dodatku.

Zastupitelstvo obce bere 
na vědomí:

• Informaci starosty obce pana Antonína 
Merty o kontrole zápisu a plnění usnese- 
ní č. 01/2018 z veřejného zasedání zastu-
pitelstva obce Hradištko ze dne 1. února 
2018.

• Výroční zprávu o poskytování informací 
obce Hradištko podle zákona č. 106/1999 
Sb., o  svobodném přístupu k  informa- 
cím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 
2017.

vě o zřízení věcného břemene a  smlouva 
o právu provést stavbu podle § 25, odst. 4 
zákona č. 458/2000 Sb. Věcné břemeno se 
zřizuje úplatně – jednorázová náhrada se 
 sjednává v celkové výši 1 000 Kč bez DPH.

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu na  pozemku parc.č. 832/1 v  obci 
Hradištko, část Hradištko, ulice Školní. 
Společností ČEZ Distribuce, a.s., zastou-
pené na základě plné moci Ing. Milanem 
Maškem, byla předložena Smlouva o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouva o právu provést stavbu podle § 
25, odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. Věcné 
břemeno se zřizuje úplatně – jednorázová 
náhrada se sjednává v celkové výši 1 000 Kč 
bez DPH.

• Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 502/ 
189, parc. č. 502/199 a parc. č. 515/126 dle 
ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. Na po-
zemcích se nachází místní komunikace 
ve správě obce, sloužící veřejnému užívání.

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10297/ 
12/LCD ze dne 23. 5. 2012, dodatek č. 2 

ke  smlouvě o  úvěru č. 10697/14/LCD ze 
dne 12. 5. 2014 a dodatek č. 1 ke smlou-
vě o úvěru č. 12074/15/LCD ze dne 23. 12. 
2015, to vše mezi Českou spořitelnou, a.s. 
jako bankou a obcí Hradištko jako klien-
tem, zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
k podpisu těchto dodatků.

• Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí ban-
kovní záruky č. BZ/10698/14/LCD ze dne 
12. 5. 2014 mezi Českou spořitelnou, a.s. 
jako bankou a obcí Hradištko jako klien-
tem, zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
k podpisu tohoto dodatku.

• Tajnou volbu o návrhu Dohody o narovná-
ní mezi Královskou kanonií premonstrátů 
na Strahově na straně jedné a obcí Hradišt-
ko na straně druhé.

• Dohodu o  narovnání mezi Královskou 
kanonií premonstrátů na Strahově a obcí 
Hradištko. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu a místostarostu obce k podpisu této 
dohody o narovnání.

• Ustanovení komise pro jednání se společ-
ností Adarman, s.r.o. ve věci majetkopráv-
ních vztahů k nemovitostem ve středu obce 

Hradištko ve složení pánů Antonín Merta, 
Miloš Neužil, Tomáš Pipota a Ing. Petr Vlk. 
Smluvní titul nebo smluvní tituly vzniklé 
z  tohoto jednání podléhají schválení za-
stupitelstvem obce Hradištko na veřejném 
zasedání zastupitelstva obce.

II. Zastupitelstvo obce volí:
• Zastupitelku obce Hradištko paní Lucii 

Haškovou jako členku školské rady ZŠ Hra-
dištko na období únor 2018 až leden 2021.

III. Zastupitelstvo obce  
bere na vědomí:

• Záměr pronájmu objektu na parc.č. st. 566 
v k.ú. Hradištko pod Medníkem, obec Hra-
dištko, část obce Brunšov. 

• Záměr pronájmu nebytových prostor v 2. NP 
v objektu č.p. 327, ul. Benešovská, Hradišt-
ko, jedná se o  dvě místnosti s  preferencí 
využití prostor pro služby, jako jsou roz-
šíření nabídky sociálně zdravotních, tera- 
peutických, rehabilitačních nebo léčebných 
služeb.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 1. ÚNORA 2018
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VELKÉ ZMĚNY V CENTRU NAŠÍ OBCE
Čas běží a běží a svět se mění a mění, aniž člověk může všecky ty změny vnímat a na ně 
reagovat. Nás občany České republiky má zajímat hlavně to, jak to všechno souvisí 
s naší vlastí – Českem – a hlavně pak s naší obcí – Hradištkem, kde bydlíme a žijeme. To 
hlavně musíme vnímat a nejen to, ale též se zajímat o to, v jaké obci žijeme, co je tady 
nového a co přímo může ovlivnit náš život.
Ať jsou to sousedé, přátelé, známí nebo ka-
marádi a kamarádky, také členové různých 
spolků, tělovýchovy, zahrádkáři, myslivci 
nebo hasiči, nejsilnější spolek naší obce, co 
do kvality a množství odvedené práce skuteč-
ně nejkvalitnější spolek, jehož členové ve spo-
jitosti se zástupci Pikovic jsou reprezentanty 
naší obce. A to nejen po stránce společenské, 
ale hlavně v práci technické a záchranářské. 
Mají vybudovanou zásahovou jednotku 
v rámci Středočeského kraje a mohou zasaho-
vat nejen při požárech, ale též haváriích a po-
dobně. Samozřejmě tato jednotka musí být 
podporována a úzce spolupracovat s obecním 
úřadem ve věci výstroje a celkového vybave-
ní k požadovaným úkonům. V tomto směru 
díky za práci jejich starosty Z. Josky a velitele 
zásahové jednotky J. Ferenceie. 
Obec všechny spolky, které každoročně musí 
vykazovat svoji činnost, podporuje ze svého 
rozpočtu částkou přibližně ve výši 1 mil. Kč. 
Největší částky dostávají právě hasiči na tech-
niku vybavení a  činnost přibližně v  částce 
350–400 tisíc Kč ročně. Dále TJ Slovan Hra-
dištko přibližně 300 tisíc Kč a další podle po-
čtu členů a vykonané práce dle odvedených 
výkazů k vyúčtování obecnímu úřadu.

Počet obyvatel 
V  této chvíli musím konstatovat, že jsem 
trochu odběhl od toho, jak se musí náš stát, 
kraje a  též města a  obce, které jsou hlavní 
součástí našeho žití, bydlení a celého našeho 
života, starat. Někteří občané jsou v naší obci 
od narození až po důchodový věk včetně od-
chodu na věčnost. Ale je tady spousta dalších 
občanů, kteří si zde vybudovali rodinný do-
mek nebo chatu, kde trvale bydlí, a spousta 
majitelů rekreačních objektů, kterých máme 
přibližně 1 800. A tito občané se do naší obce 
nastěhují, někdy v dubnu až květnu, a  jsou 
tady do doby, kdy začíná padat sníh. Jsme teď 
opravdu největší obcí v celém okolí. Máme 
trvale hlášených obyvatel zhruba kolem 2 150 
a od dubna do října je tu dalších zhruba 3 500 
obyvatel v rekreačních objektech. Takže v létě 
jsme zhruba pět a půl až šestitisícové město.
K nějakým změnám zde docházelo postup-
ně podle našich možností, a  to jak finanč-
ních, tak též technických a hlavně majetko-
-právních. Záležitost věci majetko-právní se 
netýká Pikovic, a tak zde byla vybudována 
kanalizace za 60 mil. Kč, 9,5 km potrubí a 245 
přípojek. Dále vodovodní síť a přípojky za 26 
mil. Kč a  další různé opravy po  povodni 
v roce 2013 a další. V obci Hradištko proběh-
la nejdříve přístavba ke staré škole za 16 mil. 
Kč, výstavba nové školy za 23 mil. Kč. Dále 

několik km vodovodního potrubí a desítky 
přípojek v hodnotě 17 mil. Kč, sběrný dvůr 
na Brunšově včetně nového vybavení a vy-
bavení nové mechaniky naší pracovní čety, 
v hodnotě 16 mil. Kč. Dále rozšíření osvětlení 
v celé obci za 2,5 mil. Kč, současně dvě etapy 
chodníku Brunšov-Hradištko za 4 mil. Kč. 
Pro všechny tyto akce byly zhotoveny pro-
jekty rovněž v hodnotě mnoha milionů Kč.

Připravované projekty
V  současné době je připraveno ke  staveb-
nímu povolení odkanalizování hořejší části 
obce Hradištko v částce 35–45 mil. Kč, pře-
stavba mateřské školy za 30–35 mil. Kč, pře-
stavba staré části základní školy na další třídy 
za 30 mil. Kč. Byla provedena rekonstrukce 
naší tělocvičny včetně opravy střechy hromo-
svodu (1,7 mil. Kč). Na této akci se spolu se 
mnou významně podílel Miloš Neužil, jak 
po  stránce technické, tak též organizační, 
za což mu velice děkuji. Myslím si, že obča-
né, kteří toto zařízení používají, budou velmi 
spokojeni po všech stránkách a dokáží po-
soudit kvalitu odvedené práce. Ještě jednou, 
Miloši, velké díky.
Dále se v poslední době provedla spousta dal-
ších prací. Rozšíření elektrifikace a dále se sta-
ví nejtěžší část chodníku Brunšov-Hradištko 
(6 mil. Kč). Tato stavba je velmi důležitá, pro-
tože silnice v této části byla velmi úzká a pro 
chodce nebezpečná. Akce je po  technické 
stránce velmi náročná, neboť v úpatí chod-
níku protéká potůček z  hořejší části obce, 
který má z hlediska životního prostředí velký 

význam. Dále bude v blízké době opravena 
komunikace č. 106 Štěchovice – Hradištko 
a též v tomto směru je stavba velice sledována 
vedením Správy a údržby silnic okresu Pra-
ha-západ, protože tato stavba bude napojena 
na tuto komunikaci.
Dále se projekčně připravuje stavba nové 
čističky na Šlemíně pro Hradištko, Brunšov, 
Rajchardov, Šlemín, stavba, která proběhne 
ve dvou etapách. Dále připojení osady Voj-
těška a hřbitova na vodovodní síť a elektřinu. 
Dalším velkým problémem obce je řešení po-
zemku pro stavbu sběrného dvora na biood-
pad. Tento sběrný dvůr bude zapotřebí vybu-
dovat co nejdříve, protože dočasné zařízení 
na Brunšově nám za krátkou dobu nebude 
stačit. Protože bioodpadu neustále přibývá 
a je potřeba ho dále zpracovávat. Pro životní 
prostředí to je nutnost. 

Oprava komunikací
Jedním z největších problémů naší obce jsou 
opravy místních komunikací. Pro tento rok 
dle možnosti finančních prostředků je při-
pravena oprava části místních komunikací. 
Obec má komunikací desítky kilometrů. 
Na tyto opravy však dotace nejsou a z rozpoč-
tu můžeme dělat jen ty nejnutnější věci. Rád 
bych, ale bohužel finance skutečně nejsou. 
Nechci se vůbec vymlouvat, a  tak děláme, 
co můžeme. Předseda komise inženýrských 
sítí M. Neužil se bude snažit vyjít vám vstříc, 
ne slibem, ale třeba jen částečným řešením, 
nebo postupně dle možností. Bohužel stavby, 
jako je školka, škola, kanalizace včetně nové 
čističky stojí opravdu velké peníze a jsou pro 
vás pro všechny. Myslím, že když porovnáte 
rozvoj naší obce a obcí v okolí, tak byste se 
všichni, kteří pochybujete, jestli je to dobré, 
nebo špatné, měli zamyslet a posoudit to. Kaž- 
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dý z vás se mě může přijít zeptat na cokoli, 
ať již na věci, které proběhly nebo probíhají 
nebo se připravují. Závěrem této části článku 
bych si přál, aby se pisatelé všech příspěvků 
v  našem časopise týkající se odvedených 
prací pro obec neschovávali za práci jiných 
a hodnotili pouze to, co oni sami dokázali!
A teď se konečně dostaneme k velkým změ-
nám, které se poslední dobou v naší obci staly 
a mají neskutečný význam pro naši obec, nejen 
v současnosti, ale hlavně s výhledem do bu-
doucnosti. Po dlouhodobých sporech a sou-
dech, které trvaly celých 25 let, uzavřela obec 
s Královskou kanonií premonstrátů Dohodu 
o narovnání majetko-právních vztahů. Smysl 
této dohody si můžete přečíst v článku „Proč 
jsme s premonstráty uzavřeli dohodu o na-
rovnání“ na str. 8. Myslím si, že když si článek 
pozorně přečtete, budete mít jasno a uznáte 
správné rozhodnutí zastupitelstva naší obce.

Výkup středu obce
Dalším velkým problémem je střed naší obce, 
který KKP prodala firmě Adarman, s.r.o. Tato 
část Hradištka je pro naši obec tou nejdůleži-
tější částí, kterou potřebujeme získat, aby se 
z Hradištka stala středisková obec vyhledá-
vaná všemi občany z celého okolí z pohledu 
nákupu, všech služeb včetně lékařů a odpo-
činkové zóny. Jak pro místní obyvatele, taktéž 
pro projíždějící občany, kteří pojedou touto 
spojkou, aby u Netvořic za několik let najeli 
na dálnici směr České Budějovice – Rakous-
ko, Německo. Pro lepší představu přikládám 
přehled pozemků a staveb, které potřebuje 
naše obec koupit od firmy Adarman, která 
je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí. 
Po velkých bojích v jednání o ceně těchto ne-
movitostí se nám podařilo z navržené ceny 
37 mil. Kč dosáhnout myslím si pro naši obec 
na přijatelnou cenu ve výši 31,4 mil. Kč.
V  současné době se projednává za  pomo-
ci našich právníků kupní smlouva, která 

je v  tomto směru velmi složitá a  musí být 
přesná a jasně formulovaná, zajišťující obci 
naprostou jistotu převodu tohoto majet-
ku. V  jednáních, která probíhají, zastupují 
obec zvolení členové zastupitelstva starosta 
A. Merta, místostarosta T. Pipota, předseda 
finančního výboru Ing. P. Vlk a předseda ko-
mise inženýrských sítí M. Neužil. Držte nám 
palce, ať to všechno dotáhneme do úspěšné-
ho konce s brzkým výhledem na realizaci.
V  závěru bych chtěl informovat občany 
o současně probíhajících a připravovaných 
akcích ve výhledu: 

Probíhající akce:
 Ȥ rekonstrukce tělocvičny (1,7 mil. Kč)
 Ȥ stavba chodníku Brunšov-Hradištko III. 
část, dokončení do konce dubna (6,5 mil. Kč)

 Ȥ řešení kanalizace hořejší části Hradištka 
s napojením do Pikovic (45 mil. Kč)

 Ȥ řešení stavby čističky na Šlemíně pro Brun-
šov, Rajchardov, Šlemín a dolní část Hra-
dištka, v projektové přípravě

 Ȥ projekty voda a  kanalizace na  Vojtěšce 
včetně hřbitova, elektrické a  vodovodní 
přípojky v projektové přípravě

 Ȥ přístavba základní školy na staré budově, 
získání dalších tříd pro 100–120 žáků, žá-
dost o stavební povolení, podána žádost 
o dotaci (30 mil. Kč)

 Ȥ příprava další etapy chodníku Rajchardov 
– Hradištko, připraveno ke stavbě

 Ȥ příprava na řešení sběrného dvora pro bio- 
odpad, řešení určení a výkup pozemku. Vel- 
mi důležitá záležitost pro všechny občany.

 Ȥ přístavba mateřské školy ve stadiu dokon-
čení projektu na stavební povolení a po-
dání žádosti o  dotaci, zvýšení kapacity 
na 150–160 dětí (30–35 mil. Kč) – nejdů-
ležitější stavba současnosti

 Ȥ rekonstrukce kuchyně, která bude muset 
vytvořit 600–700 obědů denně, aby bylo 

též zajištěno stravování žáků naší základní 
školy

 Ȥ technické dořešení vodovodního přivadě-
če Želivky na trase Petrov – Pikovice, za-
jištění vsuvkou PUC potrubí do ocelového 
přivaděče potrubí

 Ȥ průběžná údržba obecních zařízení – vod-
ní zdroje na Brunšově, vodojemy, distri-
buční šachta v Pikovicích a další

Řešení oprav budovy čp. 100
Po převzetí zámku od KKP jsem okamžitě 
vydal projektantovi Ing. Dražanovi následu-
jící objednávku: zjištění všech závad, vypra-
cování projektu na  všechny opravy včetně 
přístupové brány k zámku včetně stavebního 
povolení, prověření a statické posouzení celé 
kamenné zdi ve středu obce včetně staveb-
ního povolení k zajištění průběžných nebo 
havarijních oprav.
Důležitá je i rekonstrukce fekální jímky, aby 
byla zajištěna likvidace splašků z tělocvičny 
a přilehlých budov, které chceme po odku-
pu od  firmy Adarman uvést do provozu – 
malý sál tělocvičny, kuchyň, sociální zařízení 
a další. Je velmi nutné, aby obec tyto prosto-
ry mohla urychleně uvést do provozu a aby 
po rychlých úpravách byla v malém sále tě-
locvičny zahájena nová éra obce Hradištko. 
Jestli se mi to podaří, bude záležet na odkupu 
této části obce od firmy Adarman a pokud to 
bude dle mých představ, tak jako to dopadlo 
s tělocvičnou, tak vás všechny zvu ke spolu-
práci, jak spolky, tak občany, abychom v létě 
mohli slavnostně zahájit provoz v této části 
budovy.

Závěrem díky za přečtení a případné infor-
mace podané na obecním úřadě, popřípadě 
telefonicky. Každý váš zájem mě velmi potěší.

ANTONÍN MERTA, 
starosta obce

Parcela Výměra 
v m2 Druh pozemku Způsob využití Omezení vlastnického práva, způsob 

ochrany nemovitosti
st. 1/1; součástí 
pozemku je stavba 4 969 zastav. plocha 

a nádvoří staveb. objekt č.p. 2 zástavní právo smluvní, nemovitá kulturní památka, 
vydaný demoliční výměr na stavbu

st. 103; součástí 
pozemku je stavba 897 zastav. plocha 

a nádvoří staveb. objekt č.p. 3 zástavní právo smluvní

20 270 ostatní plocha ostatní komunikace zástavní právo smluvní, památkově chráněné území
21 630 vodní plocha koryto upravené zástavní právo smluvní
22/1 8 423 ostatní plocha manipulační plocha zástavní právo smluvní
22/3 2 038 ostatní plocha manipulační plocha zástavní právo smluvní
22/4 2 725 ostatní plocha manipulační plocha zástavní právo smluvní
23 290 ostatní plocha ostatní komunikace zástavní právo smluvní
351/75 5 759 ovocný sad zástavní právo smluvní, zemědělský půdní fond
351/76 2 936 ostatní plocha manipulační plocha zástavní právo smluvní
363/2 398 ostatní plocha manipulační plocha zástavní právo smluvní
1023 101 ostatní plocha jiná plocha zástavní právo smluvní
Celkem 29 436

Přehled pozemků a staveb, které obec vykupuje od firmy Adarman, s. r. o.
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{ ROZPOČET }

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2018
Rozpočet na  rok 2018 jsme začali připravovat v  říjnu 2017, v  tu chvíli a  vlastně ani 
v dnešních dnech ještě přesně nevíme, jaká bude priorita v roce 2018. 

Bude záležet, jak uspějeme v rámci podaných 
žádostí o dotace na plánované investice, jako 
jsou rozšíření Mateřské školy Hradištko, roz-
šíření Základní školy Hradištko, napojení 
horní části Hradištka (Nade Vsí) na čističku 
odpadních vod v  Pikovicích. Také zůstává 
otázkou, jak dopadne jednání se společností 
Adarman, s.r.o., která od podzimu 2017 vlast-

ní severní část středu naší obce (včetně tzv. 
U-budovy). Zastupitelstvo a úřad jsou připra-
vené zvládnout vše, ale samozřejmě mají jed-
notlivé investice svá úskalí a finanční stropy.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 tak mů-
žete vidět běžný provoz obce včetně úřadu, 
pracovní čety, sběrného dvora, vodního hos-
podářství, provozu kanalizace v Pikovicích, 

provozu mateřské školy, základní školy, tělo-
cvičny i provozu veřejného osvětlení. Obec 
Hradištko také každý rok štědře přispívá 
místním organizacím, v roce 2018 to bude 
činit částku 491 tisíc Kč. 
V rámci rozpočtu zastupitelstvo schválilo po-
kračování oprav místních komunikací hor-
kým asfaltem. Obec chce před provedením 
oprav ještě řešit majetkové vztahy pozemků 
pod těmito komunikacemi.

Text: TOMÁŠ PIPOTA, místostarosta 

PŘÍJMY
Daňové příjmy, poplatky a dotace 35 483
z toho:  daně z příjmu, DPH 23 000

poplatky odnětí pozemku 50
místní poplatek za odpad 2 700
poplatek ze psů 50
poplatek vstupné, veř. prostranství 10
poplatek z ubytovací kapacity 25
výherní hrací automaty, loterie 120
správní poplatky 80
daň z nemovitostí 4 400
dotace 5 048

Nedaňové příjmy 6 300
z toho: vodné 3 700

vodovodní přípojky 400
kanalizační přípojky, stočné 650
vratka popl. za odebranou vodu 150
pronájem byt. a nebyt. hospodářství 400
prodej a pronájem pozemků 300
ekokom, odpady podnik., železo 550
nahodilé příjmy (inzert, knihovna, dary) 50
příjmy z úroků, podíly na zisku, akcie 100

CELKEM PŘÍJMY 41 783
ROZDÍL PŘÍJMY – VÝDAJE 3 746
SPLÁTKY ÚVĚRU 3 746
ROZDÍL PŘÍJMY – VÝDAJE – SPLÁTKY ÚVĚRU 0

VÝDAJE
Doprava 8 034
z toho: oprava silnic 2 500

investice 5 284
dopravní obslužnost 250

Vodní hospodářství 4 377
z toho: vodné PSV 800

vodovodní přípojky, investice 400
elektrická energie 400
poplatek Česká inspekce ŽP 340
opravy, údržby a služby 2 437

Kanalizace 650
Školství 4 430
z toho: příspěvek MŠ 830

příspěvek ZŠ 1 500

MŠ investice, projekty, služby a opravy 1 050
ZŠ investice, projekty, služby a opravy 1 050

Knihovna 250
Kultura 220
Zpravodaj 120
Tělovýchova - tělocvična 350
Bytové hospodářství 400
Pohřebnictví 150
Veřejné osvětlení 1 600
Územní plánování 200
Komunální služby a územní rozvoj 2 004
z toho: výkup pozemků 1 173

projekty (investice a související sl.) a opravy 100
platby daní a poplatků 90
ostatní 150
příspěvky organizacím 491

Ochrana ovzduší 353
Sběr o odvoz komun. odpadů, sběrný dvůr 4 800
z toho: svoz odpadů 3 600

mzdy 1 000
materiál, opravy, údržba, investice 200

Rezerva pro krizové situace 100
Údržba obce 1 950
z toho: mzdy 1 500

materiál, opravy a údržba 450
Zásahová jednotka SDH 407
z toho: provoz a běžné výdaje 407
Odměny zastupitelstva, volby 1 532
Činnost veřejné správy 5 420
z toho: mzdy a dohody 2 850

DHIM, materiál a opravy 400
elektrická energie 30
poštovné, telekomunikace 200
bankovní poplatky, pojištění 150
cestovné, školení, příspěvky zam. 150
pohoštění 160
neinvestiční příspěvky (sociální) 100
nájemné 480
ost. služby (právník, geodeti, web) 900

Platby daní a poplatků 250
Placené úroky 440
CELKEM VÝDAJE 38 037

Schválený rozpočet obce Hradištko na rok 2018 (uvedeno v tis. Kč)
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{ ZPRÁVY Z OBCE }

NAŠE MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Po zdlouhavém zimním období přišlo konečně jaro a s ním i nutné opravy místních ko-
munikací, kterým vleklá zima určitě nepřidala na kvalitě. Obec tak zaznamenává velký 
počet stížností a žádostí o opravy, které se snaží co nejrychleji postupně řešit. 

Méně frekventované ulice nebo ulice, které 
čekají stavební práce při výstavbě kanalizač-
ní sítě II. etapy, budou vyspraveny jen kame-
nivem nebo živičným recyklátem. Na  tyto 
opravy se již těší občané v ulici Nade Vsí, 
Jižní, V Zahrádkách a v ulici Slunné. 
Po stížnosti paní Šudákové a dalších nespo-

kojených občanů v Pikovicích byla po míst-
ním šetření schválena a zahrnuta do plánu 
dalších oprav ulice Pod Skalkami. Jelikož se 
nachází ve svažitém terénu, bude zpevněna 
kamenivem stmeleným s cementem. Asfal-
tový povrch čeká letos ulici K Budákovu, část 
ulice K Sekance, ulici Jahodovou, ulici Pod 

Linkou a část ulice Polní u č. p. 347, 242, 254.
Aby se nám dobře jezdilo i  chodilo, čeká 
nás brzy otevření nového chodníku, který 
spojuje Rajchardov s Brunšovem, což bude 
velký přínos nejen pro naše občany, ale i pro 
návštěvníky naší obce. Stavba se s termínem 
dokončení z důvodu nepříznivých klimatic-
kých podmínek posunula, ale do konce dub-
na letošního roku bude stavba předána.
Další etapa chodníku na Rajchardově se plá-
nuje ještě tento rok a napojí se na stávající 
chodník u restaurace U Petra.

Text: MILOŠ NEUŽIL, 
foto: Pavel Pešek

INFORMACE K PLÁNOVANÉ 
REKONSTRUKCI KOMUNIKACE 

BENEŠOVSKÉ
Vzhledem k tomu, že dochází k šíření zavádějících informací, týkajících se plánované 
rekonstrukce státní silnice č. II/106 vedoucí od mostu Dr. Edvarda Beneše na Hradištko, 
rádi bychom tyto zprávy uvedli na pravou míru. 

Investorem stavby je příspěvková organizace 
Krajská správa a údržba silnic Středočeské-
ho kraje. Akce řeší opravu v úseku od mostu 
Dr. Edvarda Beneše až ke křižovatce s ulicí 
Pikovickou u Pivovarského rybníku. Reali-
zace stavby je rozdělena do čtyř etap. Před-
pokládaná celková doba realizace stavby je  
7 měsíců. Vzhledem k tomu, že po komu-
nikaci Benešovské (st. sil. II/106) je v sou-
časnosti vedena objízdná trasa z  důvodu 
uzavírky mostu v Davli, lze stavbu zahájit až 
po dokončení této akce. Znamená to začátek 
akce nejdříve v červenci 2018.
Investor nyní provádí výběr zhotovitele stav-
by. Poté vás budeme informovat o doprav-
ních omezeních a konkrétních termínech. 

Text: RADKA SVOBODOVÁ, 
foto: Vojtěch Pavelčík 

INFORMACE 
K ZREKONSTRUOVANÉ 

 TĚLOCVIČNĚ
V loňském roce proběhla rekonstrukce 
a modernizace naší tělocvičny. Byla zde 
kompletně zrekonstruovaná elektro-
instalace včetně nízkoenergetického 
osvětlení, vzduchotechnika, rozvody 
topení včetně nových topných těles, 
opravená parketová podlaha, dřevěný 
obklad, nové podlahové krytiny v  zá-
zemních prostorách a další opravy, kte-
ré si vyžadovala rekonstrukce. 

Jelikož obecní úřad stály opravy nemalé 
peníze, převzal správu a provozní činnost 
tělocvičny do svých rukou. Od 1. listopa-
du má tělocvična nového správce p. Ti-
chého (tel. kontakt 737  292  599), který 
zajišťuje veškerou administrativu, objed-
návání, údržbu a vše s tím spojené.
Tělocvična slouží nejen základní škole, ale 
je k dispozici pro všechny občany za po-
platek 200 Kč/hodinu. Rozvrh zamluve-
ných hodin a bezpečnostní pokyny pro-
vozu tělocvičny jsou vyvěšeny na recepci 
u správce.

Text: MILOŠ NEUŽIL
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{ TÉMA: DOHODA S KRÁLOVSKOU KANONIÍ PREMONSTRÁTŮ }

PROČ JSME S PREMONSTRÁTY 
UZAVŘELI DOHODU O NAROVNÁNÍ

Během posledních měsíců a týdnů dostaly věci mezi obcí Hradištko a Královskou kano-
nií premonstrátů na Strahově opravdu rychlý spád. Zřejmě jste zaznamenali společné 
tiskové prohlášení o ukončení soudních sporů a uzavření dohody o narovnání. Pokud 
ne nebo si jeho znění chcete osvěžit, můžete toto společné prohlášení nalézt na straně 9 
tohoto Zpravodaje.

Rádi bychom blíže vysvětlili, z jakého důvo-
du jsme ještě v podzimním čísle zveřejnili 
článek „Proč se nadále soudíme s premon-
stráty“. V době vydání tohoto článku a před 
tím, jsme byli přesvědčeni o neotřesitelnosti 
našich důkazů objevených a  uplatněných 
u soudu v roce 2015. Byli jsme přesvědčeni, 
že Kanonii nemovitý majetek na Hradištku 
nenáleží. V průběhu podzimu 2017 nastaly 
nové události, které náš postoj změnily.
Dne 19. října 2017 proběhl soud mezi obcí 
Hradištko a  Kanonií o  určení vlastnictví, 
respektive žaloba na obnovu tohoto řízení. 
Tento soud na obnovu řízení obec prohrála 
z důvodů promarnění lhůt, a to i těch dříve 
soudem uznaných. Obnova řízení nebyla 
povolena, k uplatnění našich nových důka-
zů objevených v roce 2015 jsme ani nedošli. 
Během listopadu 2017 jsme byli seznámeni 
s novými důkazy – dokumenty z let 1945 až 
1948, které Kanonie dohledala v  průběhu 
roku 2017 (jedná se přibližně o 500 stránek), 
a došli jsme k závěru, že se Kanonii podařilo 
doložit, že její vlastnické právo k dotčeným 
nemovitostem na Hradištku nezaniklo. Pre-
monstráti v rámci nových důkazů předložili 
mimo jiné soupis škod na majetku, který jim 
byl vyvlastněn Němci (poškozené budovy 
a  lesy). Znalcem oceněné škody převýšily 
vyplacenou náhradu, vzhledem k této sku-
tečnosti už nemusela Kanonie našemu stá-
tu vracet vyplacenou náhradu obdrženou 
od Velkoněmecké říše v průběhu okupace 
za zabavený majetek. A především Kanonie 

dle našeho názoru doložila, že poválečný 
restituční nárok uplatnila včas a  způso-
bem, který byl v této době obvyklý. Z těchto 

uvedených důvodů jsme se rozhodli znovu 
jednat s Kanonií o smíru a mimosoudním 
vyrovnání (v minulosti jsme již několikrát 
jednali) a Dohodu o narovnání jsme 1. února 
2018 na veřejném zasedání naší obce schvá-
lili.
Zastupitelstvo je toho názoru, že pokud by-
chom se nadále soudili, všechno bychom 

prohráli a obec by žádný majetek v centru 
naší obce neměla. Také by obec nemohla 
využít posledního období pro přidělování 
dotací na údržbu a zvelebování vlastněného 
majetku. Dlouhá léta sporů s Kanonií neby-
la jednoduchá, každé rozhodnutí jsme vždy 
pečlivě zvažovali, včetně uzavření Dohody 
o narovnání. 

Hlavní body uzavřené Dohody o narovnání 
můžete nalézt na straně 10. Zároveň připra-
vujeme na  webových stránkách naší obce 
sekci, kde zveřejníme plné znění Dohody 
o narovnání a s ní související dokumenty.

zastupitelé obce Hradištko

Letecký pohled na centrum Hradištka z roku 1949. Zdroj: www.kontaminace.cenia.cz

Historický snímek hradištského zámku.

Hradištko kolem roku 1940, foto Josef Dvořák, archiv V. Pavelčíka
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{ TÉMA: DOHODA S KRÁLOVSKOU KANONIÍ PREMONSTRÁTŮ }

UKONČENÍ SOUDNÍCH SPORŮ A UZAVŘENÍ DOHODY 
Dne 1. února 2018 schválili zastupitelé obce Hradištko na veřejném zasedání znění Do-
hody o narovnání mezi obcí a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a pověřili 
starostu a místostarostu obce podpisem této dohody. Dne 5. února 2018 tuto Dohodu 
o narovnání podepsal za Královskou kanonii premonstrátů na Strahově opat pan Mi-
chael Josef Pojezdný. Celý proces a jednotlivé kroky následně také odsouhlasila Rada 
opata. Končí tak soudní spory mezi oběma stranami o určení vlastnického práva na ma-
jetek, které trvaly dvacet čtyři let.

Obec změnila svůj postoj až poté, co Kano-
nie nově dohledala a předložila soudu listi-
ny, kterými Kanonie potvrdila své historické 
vlastnické právo k někdejšímu velkostatku 
Hradištko k roku 1948. Kanonie respektu-
je, že obec změnila svůj dosavadní postoj až 
na základě těchto dohledaných listin.

Obě strany se domluvily na výměně pozem-
ků a  především ukončení všech soudních 
sporů. Ukončí se spor o obnovu řízení o po-
zemky ve středu obce Hradištko od zámku 
až k  rybníku, spory o bezdůvodné oboha-

cení (nájem), obec odstoupí jako vedlejší 
účastník ze sporu Kanonie s Lesy ČR. Smě-
nou obec získá své přirozené centrum, což 
zahrnuje pozemky od zámku až k rybníku 
(včetně zámku), současně získává potřebné 
pozemky pod tělocvičnou, hasičskou zbroj-
nicí a mateřskou školou. Obec získává také 
komunikace, respektive pozemky pod nimi, 

aby mohla rozvíjet inženýrské sítě, stejně tak 
získá pozemky sloužící jako zeleň (např. vy-
hlídka Ovčičky na Brunšově). Kanonie smě-
nou získá pozemky (pole určené územním 
plánem k zástavbě rodinnými domy) mezi 
Rajchardovem a Hradištkem, přičemž obec 
si v  tomto prostoru ponechá pozemky pro 

vybudování sportoviště a chodníku. Směnou 
si obě strany scelí své zájmové plochy. Směna 
bude provedena bez jakéhokoliv finančního 
vyrovnání. 
V rámci vyjednávání se obě strany domluvily, 
že obec uhradí část nákladů řízení a soudní 
poplatky za spory o bezdůvodné obohacení, 
Kanonie na oplátku nebude požadovat finan-
ce ze sporů o bezdůvodné obohacení.
Součástí dohody je i prodej pozemku v cent-
ru obce, který slouží jako parkoviště. Z doho-
dy také plynou další smluvní tituly, jako jsou 
budoucí darovací smlouva ve prospěch obce, 
předkupní právo na pozemky pod garážemi, 
budoucí věcné břemeno na inženýrské sítě, 

to vše tak, aby obec Hradištko mohla zcelit 
střed obce a  investovat do  infrastruktury. 
Obec bude moci konečně řešit potřebné pro-
jekty, jako je rozšíření Mateřské školy Hra-
dištko, kolaudace hasičské zbrojnice, opravy 
tělocvičny a rozvoj prostoru pro sport a další 
občanskou vybavenost.
Strany se také dohodly, že Kanonie poté, co 
se stane držitelem honitby Medník, popř. 
členem honebního společenstva Medník 
s majoritním počtem hlasů, místnímu mys-
liveckému sdružení pronajme honitbu za stá-
vajících podmínek na dobu deseti let.
Obě strany vnímají uzavření dohody jako vý-
znamný okamžik. V rámci svých možností 
budou obě strany spolupracovat i na budou-
cích projektech (např. kompostárna). 
Dohodu o narovnání vyjednával za Kanonii 
vedoucí právního oddělení pan Václav Va-
leš a  za  obec Hradištko místostarosta pan 
Tomáš Pipota (nezávislý). Návrh Dohody 
o narovnání vypracovala advokátní kancelář 
Stránský & Partneři, advokát pan Mgr. To-
máš Uherek.

Hradištko a Praha, 13. února 2018
Tiskové prohlášení obou stran
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{ TÉMA: DOHODA S KRÁLOVSKOU KANONIÍ PREMONSTRÁTŮ }

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY DOHODY O NAROVNÁNÍ
1. Definitivní oboustranné ukončení 

všech soudních sporů (Okresní soud 
Praha-západ – pohledávka KKP ve výši 
2 778 519 Kč ... zpětvzetí žaloby KKP se 
souhlasem obce; pohledávka KKP ve výši 
1  586  000 Kč ... soudní smír; Okresní 
soud Praha-západ – obnova řízení sp. zn. 
7 C 1395/2001 … obec vezme dovolání 
ze dne 22. 12. 2017 zpět a distancuje se 
od výroků v něm uvedených) do 15 dní 
od uzavření komplexní dohody za pod-
mínek blíže specifikovaných v  bodech 
2-4.

2. Odstoupení obce jako vedlejšího účastníka 
sporu Lesy ČR x KKP (Krajský soud v Pra- 
ze, sp. zn. 38 C 215/2016) do 12. 3. 2018.

3. KKP nebude požadovat bezdůvodné 
obohacení z příslušných žalob.

4. Obec KKP zaplatí částku 121  000 Kč 
za  náklady právního zástupce KKP 
za spory o bezdůvodné obohacení a část-

ku 111 140 Kč za vynaložené soudní po-
platky, splatné do  30 dní po  uzavření 
komplexní dohody na základě faktury.

5. Směna pozemků dle přílohy č. 1. Smys-
lem směnné smlouvy je ucelení ploch pro 
obě smluvní strany. Obec se bude rozvíjet 
ve svém přirozeném středu, od zámečku 
(včetně budovy) až k rybníku. Do směny 
jsou zahrnuty pozemky pod tělocvičnou, 
hasičskou zbrojnicí, mateřskou školou. 
KKP získá ucelený a  lukrativní prostor 
pole mezi Hradištkem a Rajchardovem, 
územním plánem určeno k zástavbě ro-

dinných domů. Obec si ponechá část po-
zemku 80/26 určeného v územním plánu 
pro vybudování sportoviště. Obec si také 
ponechá část pozemku 80/24 pro vybu-
dování budoucího chodníku a cyklostez-
ky a také část pro majetkové vypořádání 
s paní Ilonou Šilarovou. Pro stavbu chod-
níku bude oddělena i část pozemku 80/1. 
Komunikace jako takové budou ve vlast-
nictví obce, aby mohla rozvíjet inženýr-
ské sítě (vodovod, kanalizace, veřejné 
osvětlení, zpevnění povrchu). Bez vlast-
nictví komunikací je velmi komplikované 
získat dotaci a také stavební řízení nebývá 
jednoduché. Zeleň má být také součástí 
obce a o zeleň jako takovou se má starat 
obec a její pracovní četa. Obec KKP pře-
nechává lesní cestu par. č. 825. Směnná 
smlouva bude uzavřena bez finančního 
doplatku nejpozději do 30. 6. 2018.

6. Před uzavřením směnné smlouvy je nut-
né provést geometrické oddělení vyzna-

čených pozemků v příloze č 1. Bude jej 
zajišťovat obec Hradištko, KKP bude při-
zvána k písemnému potvrzení při zamě-
řování. Náklady na geometrické zaměře-
ní ponesou obě strany rovným dílem.

7. Než budou připraveny geometrické plány 
a zapsáno nové vlastnictví, tak KKP bude 
souhlasit s  řízením rozšíření mateřské 
školy (pozemky st. 2179 a par. č. 2 jsou 
součástí směny).

8. Pozemky v příloze č. 2 spadají pod ka-
tegorii komunikace a zeleň. KKP nemá 
dořešené majetkové spory s SPÚ. Po je-

jich vyřešení a potvrzení vlastnictví KKP 
budou pozemky převedeny bezplatně 
na obec. Parcelu 483/1 je nutné rozdělit 
geometrickým zaměřením. Smluvní titul 
bude budoucí darovací smlouva s termí-
nem uzavření nejpozději do 30. 6. 2018.

9. Kupní smlouva na  pozemek parc.  
č. 998/1 za 1 800 000 Kč. Obec bude platit 
kupní cenu 5 let formou splátek, to zna-
mená 360 000 Kč ročně, první splátka je 
splatná do pěti pracovních dní po zapsá-
ní vlastnictví, další roční splátky se odvíjí 
od tohoto data. Splátkový kalendář je po-
skytnut bezúročně a bez zástavy. Kupní 
smlouva bude uzavřena nejpozději do  
30. 6. 2018. 

10. Předkupní právo na pozemky pod gará-
žemi, cena 100 Kč à 1 m2, pokud stávající 
vlastníci staveb (garáží) nevyužijí svého 
zákonného předkupního práva, bude 
mít obec možnost koupě. Toto před-
kupní právo ať je zapsáno na katastru, 
s termínem uzavření nejpozději do 30. 
6. 2018. 

11. Na pozemek 423/17 bude uzavřeno bu-
doucí věcné břemeno na inženýrské sítě 
ve prospěch obce, opět s termínem uza-
vření nejpozději do 30. 6. 2018.

12. Místnímu mysliveckému sdružení bude 
pronajata honitba za stávajících podmí-
nek na dobu 10 let.

13. V  rámci medializace vydají obě strany 
společné tiskové prohlášení.

14. Ve Zpravodaji obce bude uveden pozi-
tivní článek ohledně komplexní dohody, 
její vysvětlení, článek bude autorizován 
oběma stranami.

15. Pro budoucí potřeby obce na různé pro-
jekty (např. kompostárna) budou obě 
strany spolupracovat, jednat o  možné 
ceně a kupní smlouvě či směně (pokud to 
umožní právně majetkové poměry KKP 
nebo obce).

16. Pokud se KKP v budoucnu stane na zá-
kladě zákona č. 428/2012 Sb. majitelem 
jakékoliv komunikace nebo zeleně v sou-
časném zastavěném intravelánu, převede 
dotčené pozemky bezplatně obci.

17. KKP nezatíží smluvní vztah k nabyvateli 
pozemků parc. č. st. 12 a 59/12 zákazem 
převodu na obec.

18. Kde se v těchto podmínkách mluví o po-
zemcích, je myšleno k. ú. Hradištko pod 
Medníkem.
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{ TÉMA: DOHODA S KRÁLOVSKOU KANONIÍ PREMONSTRÁTŮ }

KONCEPCE ROZVOJE CENTRA OBCE
Po  čtvrtstoletí trvající nepříznivé situaci, během níž nebylo jasné, kdo se stane maji-
telem centra naší obce, se stala věc téměř nevídaná. Po uzavření dohody s Královskou 
kanonií premonstrátů a schválení záměru výkupu U-budovy a přilehlých pozemků se 
obec v brzké době stane výlučným vlastníkem celého historického centra naší obce.
Pozitivní na tom je, že se nebudeme muset 
obávat toho, s jakým záměrem přijde inves-
tor, případně zda svůj záměr uskuteční či 
nikoli. Na mnoha místech naší republiky se 
můžeme setkat s necitelnou zástavbou nebo 
naopak ruinami, nedostavěnými budovami 
nebo vybydlenými domy, které lákají pou-
ze nepřizpůsobivé občany. Podobné obavy 
mnozí z nás měli i při představě, jaký osud 
čeká hradištský zámek a přilehlou U-budovu. 
Dobrou zprávou tedy je, že si o budoucnos-
ti centra budeme rozhodovat sami. S touto 
pravomocí jde však ruku v ruce i velká zod-
povědnost.

Podoba obce v budoucnu
Podle čeho rozhodnout, zda U-budovu zre-
konstruovat, nebo raději zbourat? Využít 
tento prostor pro sociální byty, domov dů-
chodců nebo obchody a služby? Má se vrátit 
obecní úřad na zámek, nebo ze zámku udělat 
společenské centrum s knihovnou a prostory 
pro výstavní účely? Prodat zarostlý pozemek 
v  sousedství tiskárny nákupnímu řetězci, 
nebo ho vyčistit a vybudovat zde park s dět-

ským hřištěm? To jsou otázky, na které by 
nemělo odpovědět pouze jedenáct zastupite-
lů, a navíc v krátkém časovém úseku. Volené 
orgány by měly fungovat jako služba, která 
plní kolektivní vůli svých občanů, nikoli roz-
hoduje bez ohledu na jejich požadavky. Navíc 
jde o rozhodnutí, která ovlivní kvalitu života 
v naší obci několika příštích generací.
Revitalizace a budoucí proměna centra obce 
se týká nás všech, proto by mělo být v našem 
zájmu zjistit názory a potřeby široké veřej-
nosti. Z veřejné diskuse mohou vzejít nápady 
a řešení, které vymyslí pouze ti, kdo v mís-
tě žijí a denně se zde pohybují. V názorech 
se odrazí i potřeby různých skupin občanů 
– dětí, teenagerů, maminek na mateřské do-
volené, místních živnostníků, členů spolků, 
starousedlíků, chatařů, novousedlíků, se- 
niorů atd.

Zapojení veřejnosti
Chceme vyzvat veřejnost, aby se účastnila 
celého procesu vzniku koncepce budoucí-
ho rozvoje centra obce. Věříme, že se tím 
mohou výrazně posílit vzájemné vztahy 

obyvatel v naší obci i vztahy obyvatel k obci 
samotné. Získání názorů veřejnosti by mělo 
předcházet přípravě odborných projektů. 
Poté bychom rádi oslovili místní architekty, 
aby vypracovali své návrhy na budoucí pro-
měnu obce a na společném setkání, jakémsi 
sympoziu architektů, se svými nápady veřej-
nost seznámili.
Přiložená mapa napovídá, jakého území se 
celá koncepce bude týkat. Mimo vyznačené 
území bude zahrnovat ještě část území přilé-
hající k fotbalovému hřišti, které je v územ-
ním plánu vymezeno jako sportoviště. 
Prvním krokem procesu vzniku koncepce 
budoucího rozvoje obce bude dotazníkové 
šetření, které bude probíhat v tištěné i elek-
tronické podobě. Tištěnou verzi naleznete 
v příštím čísle Zpravodaje, elektronická ver-
ze bude zpřístupněna na  webových strán-
kách obce. Cíleně vyzpovídáme i  ty, kteří 
se v  centru obce dennodenně pohybují – 
místní podnikatele, učitele ze školy a škol-
ky, předsedy spolku hasičů a  tělovýchovy 
a další. Zjištěné názory budou publikovány 
na stránkách Zpravodaje a shrnuty do do-
poručení pro zadání architektonicko-urba-
nistické soutěže.

Text: LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ROZHOVOR }

 Jaké bylo vaše první setkání s  hud- 
bou?

Hře na klavír jsem se začal učit v sedmi letech 
v hudební škole v Liberci na přání mého otce.

 Jak jste dospěl k rozhodnutí, že hudba 
bude vaší hlavní životní náplní, a měl 

jste podporu z domova?
Ve dvanácti letech jsem z vlastní iniciativy 
hrál již dvě až tři hodiny denně a studoval 
klavírní výtahy oper, které mi můj otec půj-
čoval z divadla, kde byl inspicientem opery. 
Touto pílí byla volba na konzervatoř jasná.

 Na jaké nástroje jste se učil hrát? 
Na  pražské konzervatoři jsem začal 

studovat hru na klavír, avšak již ve druhém 
ročníku jsem přestoupil na obor dirigová-
ní, proto jsem začal soukromě studovat hru 
na  housle. Na  vojně, kde jsem strávil dva 
roky, jsem hrál nejprve na velký buben a či-
nely, poté na lesní roh.

 Vzpomínáte si na svůj první koncert 
v roli dirigenta? Jaké pocity ho prová-

zely?
Můj první koncert (absolventský výkon) s or-
chestrem Pražské konzervatoře jsem provedl 
v Rudolfinu. Jako čerstvý absolvent jsem měl 
také příležitost dirigovat Prodanou nevěstu 
v  liberecké opeře. Při tomto výkonu jsem 
cítil velkou zodpovědnost, ale jako devate-
náctiletý jsem tehdy neměl patřičný nadhled 
a suverenitu.

 Jak jste v sobě objevil touhu stát se diri-
gentem a kde všude jste působil?

Moje první místo jsem získal v opeře v Os-
travě jako sbormistr. Na post dirigenta však 

byla požadována vysoká škola, obor dirigo-
vání. Proto jsem začal studovat dirigování 
na  JAMU v  Brně (1968). Po  absolvování 
JAMU se mi naskytly již dirigentské příle-
žitosti – opera České Budějovice, Vojenský 
umelecký súbor Bratislava. Nejdéle jsem jako 
dirigent působil v opeře Banská Bystrica. 

 Podle čeho se pozná dobrý dirigent? 
Dobrý dirigent se pozná podle při-

pravenosti na studované dílo, rozvrhne si 
plán zkoušek a účelně zkouší, umí jednat se  
členy orchestru a vycítí atmosféru zkoušky, 
má splnitelné požadavky a  srozumitelná 
gesta. 

 Jak probíhá komunikace mezi orches-
trem a dirigentem? Může se stát, že ně-

kdo z hudebníků nějaké gesto přehlédne?
To se stát nemůže. Dirigent má k dispozi-
ci určitý počet zkoušek. Pokud je zkoušek 
méně, musí si uvážit co zkoušet. Na symfo-
nický koncert u profesionálního orchestru 
bývají zpravidla tři dny zkoušek, na nastu-
dování opery jeden měsíc i více.

 Z čeho mají dirigenti před vystoupe-
ním největší obavy?

Mistr Václav Talich měl před vystoupením 
s Českou filharmonií vždy obavy. Uklidnil 
ho zřízenec, který jej pouštěl do sálu se slo-
vy: „Mistře, bude to jako vždy, jako víno.“ 
Pokud dirigent skladbu s orchestrem dobře 
nastuduje, neměly by být obavy ani z jedné 
strany.

 Na jaké osobnosti, se kterými jste spo-
lupracoval, rád vzpomínáte a proč?

V  operní praxi jsem obdivoval dirigenta 
Zdeňka Košlera pro fantastickou paměť a ab-
solutní sluch, Rudolfa Vašatu pro jeho zkuše-
nost s operním provozem a Bohumila Gregora 
pro jeho nastudování Janáčkových oper. Jako 
klavírní doprovazeč jsem spolupracoval s mi-
strem Eduardem Hakenem a dalšími sólisty.

 Orchestr působí jako skupina vážných 
lidí. Je zde prostor i pro humor? Vzpo-

menete si na nějaké kuriózní momenty?
Vzpomínám si pouze na vlastní příhodu. Li-
berecká opera hrála operu Carmen na zájez-
du v Semilech. Sbormistr Milan Uherek mne 
požádal, abych dirigování za scénou ve čtvr-
tém jednání vzal za něj. Chopil jsem se příle-
žitosti a dirigoval. Bylo mi 17 let a stalo se, že 
se jeden pozounista zeptal, kde je sbormistr 
Uherek. „Kdo to bude dirigovat?“ Přihlásil 
jsem se k tomu já a pozounista praštil s ná-
strojem se slovy: „Pod takovým smradem já 
nehraju.“ Bohužel se přidal i další pozounista 
a já byl v obavách, jak to dopadne. Přiskočil 
ke mně můj otec, inspicient opery, se slovy: 
„Ty to dirigovat musíš, i kdybys tam měl mít 

jen jednu trubku.“ Nakonec vše dopadlo 
dobře a mně spadl kámen ze srdce.

 Jaké nástroje jsou v orchestru ty nej-
méně vděčné? 

Každý nástroj má svá úskalí – smyčce intona-
ci, dechy ladění. Nejvíce vtipů je na violisty 
a dirigenty. Jako vtip se říká: Komu to nejde 
na housle, přestoupí na violu. Když mu ani 
viola nejde, půjde dělat dirigenta. A  když 
mu ani dirigování nejde, stane se hudebním 
kritikem.

Letos oslaví kulaté výročí dirigent a hudební skladatel JAROSLAV KRÁTKÝ. Povídali jsme si o jeho cestě k hud-
bě, o těžkých začátcích v roli dirigenta i o podceňovaném hudebním nástroji, který je terčem řady vtipů.

CHCI I NADÁLE KOMPONOVAT
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MgA. Jaroslav Krátký se narodil v ro- 
ce 1938. Na pražské konzervatoři ab- 
solvoval obor dirigování a  klavír, na 
JAMU v Brně dirigování. Působil jako 
dirigent v Českých Budějovicích, Ko- 
šicích, Banské Bystrici a v Komorní ope- 
ře Praha. V  sezóně 1969/70 působil 
jako sbormistr opery ve Skopje a v se- 
zóně 1991/92 byl korepetitorem 
v Braunschweigu. Od roku 1989 půso-
bil v opeře Národního divadla v Praze 
a na katedře dirigování v pražské AMU. 
Nadále se věnuje umělecké činnosti, 
jeho kompoziční díla vycházejí v sou-
časné době v knižní podobě. 

CHCI I NADÁLE KOMPONOVAT

 Hudbu i  skládáte. Jak byste svá díla 
charakterizoval a kde berete inspiraci?

Za  doby studií na  JAMU v  Brně jsem byl 
považován za velmi dobrého improvizátora, 
což je předstupeň ke kompozici. Můj hek-
tický život mi však nedovoloval v klidu se 
soustředit na kompozici. Inspiraci ke kom-

ponování beru zhudebňováním 
básní od básníků (H. Heine, J. 
Skřivánek, A. Sova, J. Seifert) 
v písně. Teprve po usazení se 
v  Praze a  v  Hradištku jsem 
našel ke kompozici klid. V Ná-
rodním divadle v Praze jsem 
14 let korepetoval opery a di-
rigoval v opeře Mozart.

 Letos slavíte 80. naro-
zeniny. Máte ještě ně-

jaké přání, kterého byste 
chtěl v hudbě dosáhnout?
I  po  osmdesátce chci dále 
komponovat, pokud budu 
mít inspiraci a  zdraví mi 
bude sloužit.

 Vaše žena je houslist-
ka. Máte podobný hu-

dební vkus?
Nedovedu si představit 
partnerku, která by ne-
měla vztah k vážné hudbě. 
Proto máme s mojí ženou 
na hudbu stejný názor.

 Jak dlouho žijete 
na  Hradištku a  co 

zde máte rád?
Na Hradištku žijeme tr-

vale od roku 2008. Je zde čistý vzduch, krásná 
příroda, a především mohu hrát nebo kom-
ponovat třeba o půlnoci.

Děkuji za rozhovor.

LUCIE HAŠKOVÁ
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Uběhlo téměř tři čtvrtě školního roku a chystáme se na další zápis k předškolnímu vzdě-
lávání. Zápis proběhne 2. a 3. května 2018 v sídle Mateřské školy Hradištko v ulici Piko-
vická 270 od 16 do 18 hodin. Doporučujeme přijít i s dítětem a současně si prohlédnout 
prostory a zahradu mateřské školy.
Přibližně měsíc před zápisem budou na   
www.skolkahradistko.cz a na vývěsce Obec-
ního úřadu Hradištko zveřejněna kritéria, 
podle kterých budou děti přijaty. S  sebou 
k zápisu si připravte vyplněnou žádost o při-
jetí, evidenční list s potvrzením pediatra, do-
klad totožnosti zákonného zástupce a rodný 
list dítěte. Čisté formuláře si můžete přijít vy-
zvednout do mateřské školy nebo stáhnout 
z webové stránky.
Po roce hojně medializovaného povinného 
posledního ročníku předškolního vzdělávání 
není jisté, zda toto nebude opět zrušeno. 
V  době uzávěrky Zpravodaje ovšem stále 
povinnost platí. Od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pá-
tého roku věku, do zahájení povinné školní 
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání po-
vinné. Pro rodiče dětí, které ještě předškolní 

zařízení nenavštěvují, to znamená nutnost 
odevzdat v době zápisu potřebné dokumen-
ty nebo se dohodnout s ředitelkou na indivi- 
duálním vzdělávání.

Kapacita mateřské školy se již delší dobu 
ustálila na  počtu 73 dětí a  nemůže být 
ve  stávajících prostorách překročena. 
Vzhledem k demografickému vývoji v obci 
se dá předpokládat, že k zápisu k předškol-
nímu vzdělávání přijde více žadatelů, než 
kolik budeme moci přijmout na uvolněná 
místa. K zápisu k povinné školní docházce 
půjde 39 dětí. Je zřejmé, že část z nich nám 
v mateřské škole zůstane s odkladem školní 
docházky. Tím se dále sníží počet uvolně-
ných míst. 
Věřím, že zastupitelstvo obce Hradištko činí 
veškeré potřebné kroky, aby tuto situaci vy-
řešilo a mohli být přijati také žadatelé mladší 
čtyř let. 

Text: MAGDA BÍLKOVÁ, 
ředitelka MŠ

BLÍŽÍ SE ZÁPIS DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝLET NA RYBOVKU
Víte, že když chcete slyšet Rybovu Vánoční mši v  podání Dětské opery Praha, musíte 
vstát ve čtyři hodiny? Jinak to neklapne. A tak Iva Maxová ve spolupráci s Jájou Dvo-
řákovou nejen že zařídila dvouautobusový a čtyřtřídní výlet na Rybovku a do předvá-
noční Prahy, ale ještě se nervovala od čtyř ráno do třinácti po obědě, dokud jsme nebyli 
všichni bezpečně zpátky doma ve škole na Hradištku.
Výprava byla maximálně úspěšná. Ačkoli se 
to zpočátku (a po celou cestu po Strakonic-
ké) zdálo nemožné, dorazili jsme do kostela 
Šimona a  Judy včas – dokonce jako jedni 
z prvních. Ačkoli to nebylo úplně jisté, měli 
jsme vyhrazené první čtyři řady(!!!). Ačko-
li byl koncert přes hodinu dlouhý, všechny 
naše děti vydržely pozorně sledovat, nerušit 
(na rozdíl od pražských, a zvláště kbelských 
vejlupků), zpívat koledy a někteří i celé pa-
sáže z Rybovky. Ačkoli jsme po představe-
ní museli nekonečně dlouho čekat na WC, 
všechno dobře dopadlo, (i když jedna paní 

učitelka vběhla na pánský, kam po dobu je-
jího pobytu v kabince napochodovalo osm 
pánů). 
A pak následoval dlouho očekávaný výšlap 
po  předvánoční Praze. Viděli jsme Staro-
městské náměstí, kde se právě strojil vánoč-
ní velestrom, stánky ještě otevřené nebyly 
a prodejen s trdelníky bylo málo, proklouzli 
jsme Železnou ulicí, kde se to už začínalo tr-
delníky hemžit, ale vytrvali jsme, abychom 
se dočkali lepších cen. Zhlédli jsme zvenku 
Stavovské divadlo a dověděli jsme se, že hned 
za  rohem budeme jednou promovat v Ka-

rolinu. A  pak už nastal dlouho očekávaný 
okamžik, kterého se paní učitelky tak bály - 
„rozchod“ na Ovocném trhu (stále samozřej-
mě za nenápadného dohledu). Za prvé bylo 
nutné navštívit ten nejlepší stánek s trdelní-
ky – prodavač z nás měl předčasné Vánoce. 
Tolik trdelníků jen tak neprodá! A pak – jaká 
krááása – věděli jste, že na  rohu Havelské 
a Melantrichovy ulice je báááječný obchod, 
kde dostanete stříbrné rybičky pro kocoura 
i s malou udicí? Že tam mají chobotničí cha-
padlo nastrkovací na prst? Naprosto úžasné 
cedulky na dárečky a barevně blyštivé baletky 
na stromeček? Tomu se nedá odolat, tedy do-
kud nedojdou finance.
Celkově byl náš výlet naprostý úspěch a moc 
děkujeme dětem z Dětské opery za nádherný 
výkon a všem kolegyním, které se o ten krás-
ný zážitek zasloužily.         

Text: HANA PETRÁKOVÁ
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PAVEL ČECH VE  IV. B
Ač se raději věnuji realizaci než teoretickému psaní, tentokrát jsem svolila k  napsání 
právě díky nadšení dětí, které doprovázelo celý náš „třídní projekt“ Pavel Čech a já se 
s vámi chci o kousek tohoto nadšení podělit.

Součástí rozvoje žáků v  rámci učení každé 
školy by měla být také dovednost s názvem 
čtenářská gramotnost. Tou je schopnost po-
rozumět různým typům textu, vztahujících 
se k různým situacím v životě, a schopnost 
o nich přemýšlet a vyložit si jejich smysl. Slou-
ží k rozvoji vlastních schopností a vědomostí 
a k aktivnímu začlenění do života společnos-
ti. Čtenářskou gramotnost využíváme denně 
k porozumění textu. K čemu by nám byl text, 
pokud mu nebudeme rozumět? A porozumě-
ní textu je úskalím mnoha mladých žáků.
Snad každý učitel hledá všelijaké možné 
způsoby, jak motivovat děti ke čtení. Jak jim 
ukázat, že ne všechny knihy jsou příliš tlus-
té, s málo obrázky a nemusejí tak začínající 
čtenáře rovnou odradit. Tentokrát jsem jako 
už mnohokrát poslechla svůj pocit, který jsem 
měla při povídání naší milé paní knihovnice 

Lucky Haškové. S nadšením povídala o tom, 
jak všechny její děti „propadly“ kouzlu  sou-
časného výtvarníka, spisovatele a autora již 
téměř dvou desítek autorských knih Pavla 
Čecha. Se zarputilostí sháněla jeho poslední 
vydanou knihu a poslední výtisk, který byl 
k mání. Chvilku jsem ji poslouchala a pak za-
čala být zvědavá, kdo že to je. A když to tolik 
zaujalo ji a její děti, tak to určitě bude zajímavé 
i pro ostatní děti. 
Po zhlédnutí několika knih jsem byla přesvěd-
čená, že toto zaručeně osloví děti naší třídy. 
Originální kresby, krátké a výstižné texty, které 
nabádají k vlastní představivosti a přemýšlení. 
A tak jsme se do toho pustili. Děti nejprve do-
staly za domácí úkol zjistit, kdo to Pavel Čech 
vlastně je. Všichni se k tomu postavili zod-
povědně. Poté jsme postupně přečetli celkem 
tři knihy (O čertovi, Dobrodružství pavouka 

Čendy a O zahradě). Děti poslouchaly a hltaly 
každé slovo. Každý žák měl v průběhu několi-
ka hodin českého jazyka zachytit děj jednotli-
vých knih a to způsobem, který mu nejvíc vy-
hovuje. Někteří zpracovali výpisky, jiní kreslili.
Pomalu tak vznikaly stránky budoucích 
prvních knížek žáků. Na závěr pak v rámci 
hodin praktických činností listy spojili a vy-
tvořili tak své „knihy“. Nakonec jsme navští-
vili knihovnu. Kde jinde než mezi knihami 
inspirovat děti k četbě? Je pro školu velkou 
výhodou mít obecní knihovnu v takto blízké 
vzdálenosti od  školy a  s  ochotným perso-
nálem. Paní knihovnice připravila pro děti 
závěrečnou besedu o  Pavlu Čechovi. Pro-
mítání, povídání, další knihy k prohlédnutí 
a závěrečný kvíz s tajenkami, kde děti mohly 
zúročit svou práci. 
V knihovně jsou nyní vystaveny téměř všech-
ny knihy od Pavla Čecha a malá výstava je 
doplněna i o autorské práce dětí ze 4.B. Ne-
zapomeňte si je prohlédnout. 

Text: ZUZANA BROŽOVÁ, 
třídní učitelka 4.B

ROZHOVOR S PAVLEM ČECHEM
Tento rozhovor s Pavlem Čechem jsem chtěla udělat proto, že jsem jeho velká fanynka 
a líbí se mi, jak píše a ilustruje všechny knihy. Také bych ho chtěla představit celé škole.

Četla jsem o vás, že jste byl zámečníkem. 
Co se stalo, že jste se nakonec stal spiso- 
vatelem?
Od malička mě bavilo kreslení a malování, 
ale že bych šel na nějakou uměleckou školu, 
to mě nenapadlo. Už když jsem byl později 
hasičem, měl jsem několik výstav a vy-
dal pár knížek. To, že se lidem líbily, mi 
dalo odvahu k tomu, abych šel na vol-
nou nohu a změnil profesi.

Nemůžu se rozhodnout, jaká z  va-
šich knížek se mi líbí nejvíc (všechny 
mám ráda). Jaká je vaše nejoblíbenější 
a proč?
Já mám rád to nové A  a  taky Ostrov 
za  prkennou ohradou. Proč? Možná 
proto, že jsem vůbec nevěděl, co to 
píšu, jako by mně to někdo našeptával 
do ucha.

Když jsem četla vaši knihu jménem A, 
měla jsem pocit, že takový svět neexis-
tuje, ale maminka mi řekla, že takový 
svět tu byl. Co vás vedlo k tomu, že jste 
napsal knihu jménem A?
Jednou přišel syn František ze školy 
a ptal se: „Kdo byl zlejší, Hitler, nebo 
Stalin?“ Vysvětloval jsem mu to, ale on 
se ptal dál, až jsme se dostali k mým vzpomín-
kám na moje dětství a k různým diktaturám 
na světě. Někdy tam vznikl v mé hlavě nápad, 
udělat o tom knížku.

Mám ráda postavu Elzevíry. Proč ve vašich 
knihách není více holek a proč jsou hrdino-
vé hlavně kluci?
Asi proto, že jsem kluk. Dobře si vzpo-
mínám, po  čem jsem jako chlapec toužil 
a co chtěl číst. Holčičí světy jsou asi přeci 

jen trochu odlišné. Ale zrovna včera jsem 
do jednoho komiksu kreslil malé děvčátko. 
A vlastně v Čertovi je Tradamila a v pavou-
kovi Jana.

Viděla jsem filmovou upoutávku na  pa-
vouka Čendu. Bude ještě více filmů podle 
vašich knížek? Moc bych si to přála.
To bych si taky přál. Uvidíme.

O čem bude vaše příští kniha?
Bude se jmenovat Pro Tebe. Je to sedm ko-
miksů kreslených na balicím papíru, který 

jsem kdysi našel u popelnic. Zrovna dělám 
poslední, jmenuje se Lodičky, ale je smutný.
Děkuji.                                  

LUCIE HAŠKOVÁ, 6. třída
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JAK SE TO KRÁTÍ TĚM NAŠIM PILOTNÍM
Na konci letošního školního roku budeme rozvazovat křídla prvním deváťákům a s přá-
ním šťastného letu je pošleme objevovat širší svět, než je základní škola. S každou další 
vyučovací hodinou jim odtikává poslední čas ve třídě. 

Přemýšlím o tom, který z nich se bude v du-
chu čistě jen radovat z nové svobody a na
koho naopak dolehne vědomí, že opouští
jistou bezpečnou peřinku a  bude muset 
přijmout odpovědnost za  svůj další život 
do svých rukou. Ale po nejedné zkušenosti 
s nimi nabývám vnitřní jistoty, že o tyhle děti 
se bát nemusíme. Moje zkušenosti vyplývají 
z  výuky praktických činností, která mimo 
jiné zahrnuje i obecně prospěšnou činnost. 
V končícím pololetí jsme spolu prožili takové 

akce tři. Dvakrát jsme byli pomáhat se za-
hradními pracemi těm, kteří už to sami ne-
zvládají, a jednou jsme se věnovali dětskému 
hřišti u velkého hřiště fotbalového. Tam jsme 
sice jen trochu pleli, stříhali a uklízeli, ale 
celá tato akce vyplynula výslovně z iniciativy 
samotných deváťáků! Po dohodě s majitelem 
– TJ Slovan Hradištko na  jaře provedeme 
s panem učitelem ještě malou kosmetickou 
úpravu, než se najdou prostředky a možnos-
ti radikálnějšího řešení. 

Pokud jde o dvě zahrady, kde jsme také po-
máhali, předem jsem zvažovala, jestli si to 
vůbec můžeme troufnout. Víme, co -náctiletí 
dovedou, když se zábava rozjede.  
Nakonec jsem se rozhodla a nelituji. Ani já, 
ani obě paní, které o pomoc požádaly, ale ne-
lituje ani vedení školy, které je na naše děti 
právem pyšné. Když se do práce pustí 20 párů 
mladých rukou, není objem vykonaných čin-
ností vůbec zanedbatelný. Dalším přínosem 
je dobrý pocit, který nás všechny na konci 
zaplaví. A také uvědomění si, že naše vlastní 
pohodlí není samozřejmé a automatické. Viz 
dialogy typu: „…a paní učitelko, jak tady ta 
paní klečí na  tom kamení?“ Nebo: „…a ta 
stará paní do  tohohle kopce chodí denně? 
A  jak sem, proboha, tahá nákupy?“ (Kluci 
by jistě našli ještě spoustu dalších plus, jako 
např. koláče nebo roládu, které „teda naše 
máma fakt neumí“ ). 
Za jeden názor jsem ale opravdu moc ráda. 
Když jsem na konci všem děkovala za kus po-
ctivě odvedené práce, ten největší habán mi 
sám děkoval za ten „supr zážitek“. 
Tak moji milí. Pokud pro vás pomoc po-
třebným zůstane „supr zážitkem“, tak 
na konci června zamáčknu slzu s vaší skvě-
lou třídní učitelkou a s klidným svědomím 
vám ta křídla rozvážeme.
Text: JANA CHADIMOVÁ, foto: Jakub Just

NAVÝŠENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V současné době má ZŠ Hradištko na pozemku p.č. 59/11 dva objekty, které zahrnují 
plně organizovanou devítiletou školu se třinácti kmenovými třídami, včetně potřeb-
ného zázemí a jídelny (s výdejem jídel). V odpoledních hodinách jsou třídy využívány 
jako družina, další slouží pro zájmové kroužky. Základní škola slouží pro spádové území 
obce se všemi přilehlými částmi Hradištka i obcí okolních.
S rozrůstající se výstavbou rodinných domů 
roste počet obyvatel obce, s čímž souvisí i ná-
růst počtu dětí. Přestože kapacita školy byla 
v posledních osmi letech navýšena přístavbou 
a  vybudováním pavilonu pro II. stupeň, je 
současná kapacita školy naplněna. Obec, jako 
zřizovatel školy, byla nucena tuto situaci řešit.
Byly vypracovány tři možné studie na roz-
šíření kapacity ZŠ, a to jak formou přístav-
by, tak nástavby. Současně byly provedeny 
stavebně technické průzkumy a z možných 
technických řešení byla jako nejvhodnější 
varianta zvolena nástavba původního objek-
tu ZŠ. Plánované rozšíření kapacity by zna-
menalo, že by ZŠ měla celkem 18 kmenových 
tříd, tedy pro každý ročník připravené dvě 
třídy. K tomu dvě odborné učebny, které jsou 

nutné na půlenou výuku odborných předmě-
tů a cizích jazyků. Zároveň bude zachována 
zahrada, která je školou a školní družinou 
hojně využívána a na jejíž revitalizaci je také 
zpracována koncepce.
Pro zajištění finančních prostředků na reali-
zaci byla podána v prosinci 2017 žádost o po-
skytnutí dotace na Ministerstvo financí ČR.
Podání žádosti
o  dotaci bylo 
schváleno na ve-
řejném zasedání 
obce Hradištko 
dne 18. prosin-
ce 2017. Na zá-
kladě aktuálních 
informací byla 

žádost obce Hradištko schválena a zahrnu-
ta do podpořených projektů. Obec tak získá 
na realizaci nástavby ZŠ finanční podporu 
státu ve výši 21 300 000 Kč. Předpokládané 
celkové náklady akce činí 32 mil. Kč, Po vyří-
zení veškerých legislativních úkonů a po vý-
běru zhotovitele stavby by v druhé polovině 
roku 2018 měla být stavba zahájena. Stavba 
si vyžádá řadu organizačních a provozních 
opatření, která budeme řešit tak, aby v co nej-
menší míře zasáhla do provozu školy.

Text: RADKA SVOBODOVÁ

W
C

 d
ět

í

 Kmenová třída ZŠ
stávající
58 m2

 Kmenová třída ZŠ
stávající
49 m2

Šatna učitelé
14 m2

Zádveří

 Kmenová třída ZŠ
stávající

 Kmenová třída ZŠ
stávající
60 m2 62 m2

Počítače
13 m2

Počítače
12 m2

Jídelna
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{ KNIHOVNA }

JAK SPOLUPRACUJE 
KNIHOVNA SE ŠKOLOU

Uplynulých několik měsíců se v knihovně neslo v duchu prohloubení spolupráce se zá-
kladní školou. Prodejní výstavu nakladatelství Trnka jsme využili k tomu, aby se s tímto 
významným českým umělcem seznámily děti hned z několika tříd. Pouštěli jsme si jeho 
animované filmy, četli si ukázky z jeho autorské knihy Zahrada a procvičovali si získané 
vědomosti při vyplňování rébusů a doplňovaček. 

Jedna z vystavených knih „Babiččina doko-
nalá žena“, kterou sestavila dcera Jiřího Trnky 
Klára, se stala dokonce vánočním hitem, ne-
boť ji po přečtení několika vtipných a místy 
i peprných úryvků objednaly téměř všechny 
členky dámského klubu a darovaly je svým 
dcerám a snachám.
Po návštěvě besedy o Jiřím Trnkovi dosta-
la Zuzka Brožová, třídní učitelka 4.B, skvě-
lý nápad na několikaměsíční třídní projekt 
na podporu čtenářství. O celém projektu se 
dočtete v rubrice věnované škole. Po Jiřím 
Trnkovi padla volba na Pavla Čecha, jehož 
knihy si v naší knihovně získaly mnoho věr-
ných čtenářů napříč generacemi. Málokdy se 
stane, aby se u jednoho stolu sešla desetiletá 
žákyně s  dámou v  důchodovém věku, obě 
začtené do knihy od stejného autora. A kni-
hovnice mohla být svědkem i takové scény: 

Dáma rozjímá nad knihou „Vlak“, která je 
k půjčení pouze prezenčně, tedy nelze si ji 
půjčit domů, neboť jde o sběratelskou edici 
a o sehnání výtisku s pořadovým číslem 182 
by se dala napsat napínavá povídka. Žákyně 
je obklopená několika knihami a horlivě si 
píše výpisky o autorovi. „Co si píšeš?“ zeptá 
se dáma. „Máme za úkol zjistit něco o Pavlu 
Čechovi,“ odpovídá žákyně. „A už jsi od něj 
něco četla?“ zeptá se zvědavě dáma. „Všech-
no.“ Dáma chápavě pokývá hlavou a obě se 
opět pohrouží do četby v tichém souznění.

Noc s Andersenem
Třetí volba autora, kterého si v  delším časo-
vém horizontu představíme, padla na  Daisy 
Mrázkovou. V knihovně bude opět vystavena 
většina jejích knih, její výtvarné a literární tvor-
bě se budeme věnovat na několika besedách 
a v duchu jejích se nesla i vůbec první hradištská  
Noc s Andersenem, kterou knihovna uspořádala 
27. března. 
Pro žáky z  vyšších ročníků jsme připravili 
přednášky o historii naší obce. A tak se čtvr-
ťáci a sedmáci dozvěděli o životě ve 13. století 
a o středověkém městečku na Sekance. Deváťáci 
se v rámci učiva o druhé světové válce a naci-
stické okupaci zúčastnili besedy o vystěhování 
našeho kraje. Nejprve zhlédli část francouzského 
dokumentu o utrpení vězňů v koncentračním tá-
boře Hradištko a poté měli možnost diskutovat 
s místním pamětníkem těchto událostí panem 

Zdeňkem Ebrem. Žáky zajímalo, jak se během 
války učilo, jaké měli povědomí o průběhu války 
nebo zda přišli do kontaktu s vězni z Hradištka. 
Na otázku, po čem se mu během vystěhování 
nejvíce stýskalo, pan Ebr odpověděl, že po škole. 
Celá třída překvapením zašuměla, ale myslím, že 
po chvíli přemýšlení dospěli k názoru, že oni by 
odpověděli stejně. Díky nadšení paní zástupkyně 
Romany Čandové, která vyučuje dějepis, se žáci 
v brzké době dočkají další besedy s pamětníky, 
tentokrát na téma násilné kolektivizace.

Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ

NOVÉ KNIHY 
V KNIHOVNĚ
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:

M. Formanová – Povídky na tělo
P. Soukupová – Nejlepší pro všechny
V. Vondruška – Husitská epopej VI.
M. Macek – Saturnin se vrací
K. Janečková – Deník Gréty Kaiserové
A. Sedláčková – Každý něco tají
L. Civade-Horňáková – Marie  

a Magdalény
F. Niedl – Světla na pobřeží
T. Keleová-Vasilková – Nikdy; Přítelkyně
J. Karika – Trhlina
R. Fulghum – Opravář osudů
D. Brown – Počátek
D. Glattauer – Není zač
S. Alexijevičová – Doba z druhé ruky
J. Adler-Olsen – Selfies
D. Cole – Hadrový panák
R. Bryndza – Temné hlubiny
A. J. Finn – Žena v okně
D. Lagercrantz – Muž, který hledal  

svůj stín
A. Marsons – Otevřený hrob
N. Sparks – Život ve dvou
A. Potter – Lásce na stopě

NAUČNÁ LITERATURA 
PRO DOSPĚLÉ

J. Burešová – Povím vám o dyslexii
B. Siwek – Jak si poradit s pravopisem
J. E. Alther – Encyklopedie alternativní  

medicíny
J. Vágner – Můj život s rybami
L. Zibura – Pěšky mezi  

buddhisty a komunisty

NOVINKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
J. Lawson – Kytičky z ulice
M. Lazárová – Nela a růžová velryba
D. Mrázková – Chlapeček a dálka
M. Dubuc – Já nejsem tvoje maminka
E. Dziubak – Rok v lese
D. Laňka – Vítejte v Pekle!
A. MacDonald – Rošťák Bertík
J. Kinney – Deník malého poseroutky 12.
D. Landsman – Lapuťák 

 a kapitán Adorabl
E. Hunterová – Zákon smečky
B. Pyron – Cesta domů
P. Braunová – 3333 km k Jakubovi
S. Townsend – Tajný deník  

Adriana Molea
P. Soukupová – Kdo zabil Snížka?
V. Válková – Marie Terezie
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{ KULTURA, SPOLEČNOST }

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom moc poděkovali našim sou-
sedům Zdeňce a  Václavovi Haškovým. 
Nechali jsme si přivézt 8 prms naštípa-
ného dřeva a to nám vysypali z náklad-
ního auta před náš dům na cestu. S man-
želem jsme dřevo odváželi na kolečkách 
do dřevníku a právě, když jsme už byli 
hodně unavení (je nám 73 a 72 let) a uva-
žovali, že zbytek dřeva budeme muset ne-
chat na další den, přišli nám na pomoc 
manželé Haškovi se synem. Ze svého 
domu si všimli naší hromady a  sami 
od sebe nám nabídli pomoc. Moc si toho 
vážíme, vlastně se skoro neznáme a tako-
vá ochota, je to až k nevíře. Je dobře, že 
existují takoví lidé. Moc jim děkujeme.

MAROUNKOVI, 
Hradištko 494.

REPORTÁŽ PSANÁ SENIOREM 
NA OBRAZOVKU POČÍTAČE

První kurzy projektu „Senioři komunikují“ byly zahájeny již v  roce 2007 a  do  dneš-
ního dne bylo v  rámci celé České republiky proškoleno téměř deset tisíc posluchačů. 
Cíl: Seznámení seniorů se základní obsluhou PC a využíváním internetu, s používáním 
elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je naučit seniory používat bankovní služby 
(http://nadacnifondklausovych.cz/Seniori-komunikuji-1/).
Obecní úřad získal pro starší občany 
Hradištka pětidenní kurz základů ovládání 
počítače od  nadace manželů Klausových. 
Přihlásil jsem se do něho. A zažil jsem ně-
kolik překvapení. První bylo, že po příchodu 
do knihovny jsem byl jediným trnem mezi 
13 růžemi. Naštěstí mne posílil ještě Pavel. 
Po příjezdu paní lektorky, která na nezbyt-
nou dobu uvízla v dopravní zácpě, byl kurz 
zahájen krátkým proslovem pana starosty 
s druhým překvapením, že poplatek za kurz 
zaplatí obecní úřad.
Frekventantky kurzu se jej zúčastnily z roz-
manitých důvodů, ale snad ani jedna nebyla 
z těch, které by počítač viděly poprvé. Chci 
z telefonu fotky přenést do počítače, manže-
la nebaví mně to stále ošetřovat, syn/dcera 
nemá vždy čas, chtěla bych se naučit skeno-
vat, snaha po nezávislosti. Je zajímavé, někte-
ré dámy jsou doma schopné „gúglovat“, ale 
na cizím počítači v kurzu ztrácely orientaci. 

Průběh kurzu

V prvním dni školení si frekventantky vyhrá-
ly s programem Malování. Kreslily, malovaly 
– prostě vytvářely skoro umělecká díla, kte-
rá ukládaly na disk jako soubory. Tyto zase 
opětovně dostávaly na obrazovku, mazaly je 
a znovu vytvářely. Komunikace mezi žákyně-
mi byla asi takováto: „Jak jsi to tam dostala? 
Mně to nefunguje. Jak se z toho dostanu?“ 
A podobně. 
Druhý den již byl ve  znamení internetu 
a psaní textu v textovém editoru. S tím inter-
netem to byla trošku potíž – kam psát adresy 
serverů – ale po nalezení zajímavé stránky 
se rozproudila debata o zdravotní nezávad-

nosti másla a jiných vařících postupech, aby 
se debata vrátila k adresování stránek, psaní 
zavináče a snad i k vyměňování e-mailových 
adres.

Bezpečné placení 

Třetí den si částečně obsadila Česká spoři-
telna. Její zástupce sice nedodržel pořadí 
svých tří bodů, protože se začalo s bodem 
tři – bezpečnost používání platebních karet. 
A to byla užitečná diskuse. Perfektně vysvět-
lil možnosti zneužití karet v  bankomatu, 
při platbách přes internet, ale i v rodinném 
prostředí. Přidal však i rady, jak se takovým 
zneužitím bránit. Potom se studovaly jízdní 
řády na internetu. Užitečné. 

Čtvrtý a  pátý den proběhly ve  znamení 
tvorby a  používání e-mailové adresy. To 
seznam.cz měl co dělat, aby vyhověl našim 
školačkám. A samozřejmě se procvičovalo 
hledání na internetu s diskusemi jako „Jak 

ses na to dostala?“ „No to je zajímavé.“ A po-
dobně. Lektorka Eva Adamcová se ukázala 
jako dobrá učitelka. Vyplnily se dotazníky 
s hodnocením kurzu, převzala se „Osvědčení 
o absolvování vzdělávacího kurzu ovládání 
a  užívání osobních počítačů a  základních 
bankovních služeb v rámci projektu ‚Senioři 
komunikují“. A většina frekventantek se šla 
ještě spolu poradit o využívání nabytých vě-
domostí do restaurace U Volešáků.

Text a foto: VLADIMÍR GLASNÁK

HODNOCENÍ TOHOTO KURZU
V termínu od pondělí 9. října do pátku 13. října 2017 v rozsahu 14 hodin jsme se 
zúčastnili kurzu „Senioři komunikují“ v rámci nadačního fondu manželů Livie a Vác-
lava Klausových pod patronátem NADACE České spořitelny. Byl to velice prospěšně 
strávený čas. 

V průběhu kurzu jsme se zajímavou a ve-
lice populární formou naučili mnoho 
postupů, jak pracovat s PC. PC je pro nás 
dobrým zdrojem vzdělání, informací a zá-
bavy. Velice si vážíme iniciativy našeho 
Obecního úřadu Hradištko a  jmenovitě 
pana starosty Antonína Merty pomoci 
seniorům komunikovat prostřednictvím 
počítače. Naše lektorka paní Eva Adam-

cová se nám obětavě věnovala, odpovídala 
na naše dotazy a pomáhala nám orientovat 
se při elektronické komunikaci.
Na závěr jsme dostali OSVĚDČENÍ o ab-
solvování vzdělávacího kurzu, ovládání 
a užívání osobních počítačů a základních 
bankovních služeb, což nás všechny velice 
potěšilo.

Text: LÝDIE JANOŠŤÁKOVÁ 
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{ SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

KALENDÁRIUM
• čtvrtek 19. dubna 2018

zájezd do Divadla Palace na představení Líbánky, aneb... 

• sobota 21. dubna 2018 v 17 hodin, společenský sál ČMSCH
– koncert smyčcového kvarteta Sírius

• pondělí 30. dubna 2018 od 17 hodin,  
areál hasičské zbrojnice SDH Hradištko – pálení čarodějnic

• sobota 5. května 2018 od 9 do 22 hodin, fotbalové hřiště  
v Pikovicích – okrsková soutěž v požárním útoku

• úterý 8. května 2018 v 11 hodin, pomník obětem 2. světové války  
– pietní akt

• sobota 19. května 2018 od 13 hodin, kemp Pikovice – Trampské 
Pikovice

• neděle 3. června 2018 od 14 hodin, fotbalové hřiště TJ Slovan Hra-
dištko – Dětský den

• sobota 16. června 2018 od 13 hodin, náves Hradištko  
– Hradištská pouť a večerní zábava

Všechny připravované akce nově najdete v kalendáři na webových stránkách obce.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
– 25. listopadu 2017

95
BLAŽENA HOŠKOVÁ

85
Zdeňka Melichárková
Božena Vrkoslavová

80
Ota Tomášek

Ladislav Žďárský
Marta Žďárská

75
Jan Valoušek
Marie Boťová

Hana Rozšafná
Jaroslav Volešák
Bohumír Šesták 

Marie Svobodová
Jana Mlejnská

Drahomíra Špačková
Růžena Komínková

Petr Eisenkolb

70
Milan Plecitý

Jaroslava Volešáková
Jiří Petrák

Blažena Richterová
Hana Augustová

Jiří Nejedlý
Helena Machová

Vladimíra Trhlíková
Helena Braná

Daniela Bringlerová
Josef Bažil
Jan Smíšek

Květoslava Šubrtová
Zdeněk Chadima
Alena Baštecká

Stanislav Varcaba
Jaroslav Varvarovský

Věra Filipová
Alexandra Šafaříková

Vojtěch Zoula

Foto: HEDVIKA JEŽKOVÁ-CZURDOVÁ

Vítání občánků – 21. října 2017
Tobiáš Andrle
Štěpán Flemr

Matouš Chalupka
Karel Petrášek
Vojtěch Smíšek

Jakub Stuchlík
Kryštof Štěpánek
Roman Zděnek

NEPŘIŠLY: 
Eliška, Linda a Terezka.
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{ SPOLKY }

ORKÁN HERWART ZAMĚSTNAL
 HASIČE Z HRADIŠTKA A PIKOVIC
Pokud jsme v minulém čísle Zpravodaje upozorňovali na to, že jednotka sboru dobro-
volných hasičů Hradištko (JSDH Hradištko) má na svém kontě od začátku roku 2017 již 
27 zásahů, nikdo ještě netušil, že toto číslo rapidně naroste, a to na celkem 55! Hlavním 
důvodem tohoto nárůstu byl orkán Herwart, který se přes Českou republiku přehnal 
v neděli 29. října 2017. 

Nepředbíhejme však, neboť ještě před uve-
deným orkánem si JSDH Hradištko připsala 
několik dalších důležitých zásahů. Dne 18. 
září byla jednotka vyslána k požáru chaty 

a hned den poté zasahovali naši hasiči při 
požáru kuchyně v rodinném domě. Oba uve-
dené, požárem zasažené objekty se nacházely 
v Hradištku. 
K dalšímu zásahu byla jednotka vyslána 5. 
října, přičemž se jednalo o odstranění stro-
mu, který zatarasil silnici mezi Brunšovem 
a  štěchovickou přehradou. Následovaly 
výjezdy k  požáru chaty v  údolí Kocáby 
a spadlým stromům přes cestu k vlakovému 
nádraží v  Pikovicích (k  oběma těmto 
zásahům došlo 6. října). Večer 16. října 
vyjížděla JSDH Hradištko k požáru pařezu 
nedaleko restaurace Japeka. 
Velká zkouška schopností zásahové jednot-
ky však přišla 29. října, kdy se před devátou 
hodinou dopoledne Hradištkem prohnal 
nejsilnější poryv větru, který přinesl orkán 
Herwart. Do terénu vyrazily celkem tři zá-
sahové skupiny (dvě složené z  členů SDH 
Hradištko a  jedna z členů SDH Pikovice), 
které prakticky až do  noci odstraňovaly 
následky silného větru (zejména popadané 
stromy). Podobně pak vypadal i následují-
cí den, přičemž k poslednímu zásahu kvůli 
spadlému stromu jednotka vyjela 31. října. 
Orkán Herwart znamenal pro JSDH Hra-
dištko dohromady dvacet zásahů, přičemž 
se jednalo o zásahy poměrně rizikové, neboť 
v místech zásahů kvůli stále dosti silnému 
větru hrozil pád dalších stromů. Po těchto 

velmi náročných dnech byl zbytek roku 2017 
přeci jenom trochu klidnější. 
Dne 18. listopadu vyjela JSDH Hradištko 
k požáru kompostu a 10. prosince k požáru 

kontejneru. V novém roce 2018 vyjela zása- 
hová jednotka zatím pouze jednou, a to 1. led- 
na ke spadlému stromu na silnici mezi Hra-
dištkem a Pikovicemi.

Nový člun 
pro JSDH Hradištko

Se začátkem roku 2018 se rozrostlo vybave-
ní JSDH Hradištko o záchranářský člun All-
roundmarin Poker HD 430 a speciální přívěs 
na jeho transport. Člun a přívěs byl ze 2/3 po-
řízen z prostředků, které poskytl štědrý dár-
ce, a z 1/3 z prostředků SDH Pikovice, v jehož 
hasičské zbrojnici je člun umístěn. Vzhledem 
k tomu, že je naše obec ze tří stran obklopena 

vodou, bude tento člun jistě vítaným pomoc-
níkem při dalších zásazích JSDH. 

Hasiči mysleli i na veřejnost 
Když naši dobrovolní hasiči zrovna nezasa-
hují, necvičí, nejezdí na soutěže či neprovádí 
údržbu techniky, snaží se obohatit spole-
čenský život svých sousedů. V  posledních 
měsících se odehrálo hned několik zajíma-
vých akcí připravených právě hasiči. Dne  
22. září prezentovali své umění při vyprošťo-
vání osob na dni IZS ve Štěchovicích hasiči 
z Hradištka a Pikovic. Tradiční lampionový 
průvod pak připravili na 11. listopad členové 
SDH Hradištko (škoda jen deštivého počasí). 
Na přelomu listopadu a prosince zajistil SDH 
Hradištko vztyčení vánočního stromu před 
zámečkem v Hradištku a SDH Pikovice zase 
poblíž restaurace U Dolejších v Pikovicích. 
První z těchto stromů byl rozsvícen během 
Hradištského adventu 3. prosince spolupo-
řádaném SDH Hradištko a obcí Hradištko. 
Strom v Pikovicích byl rozsvícen 5. prosince, 
kdy proběhla též tradiční mikulášská besídka 
pro děti pořádaná SDH Pikovice. Po novém 
roce (konkrétně 10. února) proběhl maso-
pustní průvod zorganizovaný členy SDH 
Hradištko.

Požární sport
Také v oblasti požárního sportu je o čem re-
ferovat (byť uplynulé období není kvůli po-
časí pro hasičské soutěže úplně ideální). SDH 
Pikovice se 16. září účastnil večerní soutěže 
ve Lhotě u Dolních Břežan a společně s SDH 
Hradištko pak i  soutěže v  Bojanovicích 1. 
října, kde SDH Hradištko obsadil 3. a SDH 
Pikovice 4. místo (na fotografii). 
Velice zajímavou soutěž uspořádal dne 30. 
prosince SDH Hradištko. Jednalo se o Me-
moriál Mirka Filipa, při němž účastníci  
plnili celou řadu netradičních hasičských 
úkolů.

Text: ZDENĚK PROŠEK 
a JIŘÍ FERENCEI
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{ SPOLKY }

ŠIBŘINKY NEJSOU SAMOZŘEJMOSTÍ
Při účasti na letošních šibřinkách se mi vybavil okamžik, kdy jsem na ně před jedenácti 
lety zavítala poprvé a byla nadšená skvělou organizací a atmosférou, že jsem se odhod-
lala k napsání svého první příspěvku pro hradištský Zpravodaj.

Od té doby se opakovaně objevovaly články 
o proběhlých akcích s poděkováním těm, kdo 
se podíleli na jejich přípravě. Až to možná 
čtenáře začalo nudit a články postupně pře-
stal psát i předseda TJ Láďa Vondrášek, pro-
tože se jednak pořád opakoval a jednak mu 

začalo být hloupé chválit akci, když stál v čele 
její organizace. Jistě by byl rád, kdyby to ně-
kdo udělal za něj…
Manželé Vondráškovi se organizace šibřinek 
ujali právě ve zmiňovaném roce 2007, proto-
že měli tuto akci rádi, chtěli navázat na tra-

dičního ducha, kterého šibřinkám vdechli 
manželé Kučerovi, a zároveň přinést čerstvý 
vítr a zvednout návštěvnost. Další motivací 
bylo uspořádat akci pro své děti a děti svých 
známých. 
Překvapením letošních šibřinek číslo jedna 
pro mě bylo zjištění, že děti, které před je-
denácti lety řádily v maskách, dnes plynule 
navázaly na  práci svých rodičů a  ochotně 
pomáhaly při organizaci. Zapojily se do mo-

derování dětského odpoledne a  vymýšlení 
soutěží pro děti, večer stály za barem nebo 
prodávaly tombolu. Je potěšující vidět, že 
i  dospívající generaci záleží na  naší obci, 
na společenském životě v ní a nelitují času, 
který věnují druhým. Proto píšu tento pří-
spěvek, jako poděkování za  to, co pro nás 
dělají. Vážíme si toho, i  když to málokdo 
říká nahlas. Častěji se totiž ozve ten, kdo je 
nespokojený, třeba kvůli nedorozumění při 
vyzvednutí tomboly nebo v jakémkoli jiném 
případě. Snad vás kritické hlasy od pomoci 
na dalších akcích neodradí. Byla by to škoda.

Text: LUCIE HAŠKOVÁ; 
foto: Tomáš Pipota a Ladislav Vondrášek

SPOLEK OVČIČKY
Zní to skoro neuvěřitelně, ale spolek Ovčič-
ky vznikl již v červnu 2002. Spolu se všemi 
členy se daří udržovat vyhlídku na štěcho-
vické údolí s klikatící se Vltavou a je dobrou 
zprávou, že vlastnictví pozemku vyhlídky 
bylo vyřešeno v rámci dohody s KKP. 
Vlastníkem se stane po  letech opět obec 
Hradištko. Velký dík za  to patří našemu 
členovi Tomáši Pipotovi. S  každoroční fi-
nanční podporou spolku z OÚ se nám tak 
daří zvelebovat okolí i pro návštěvníky této 
atraktivní lokality. Letos nás čeká obnova po-
škozeného inventáře (po nehodě vozu taxi) 
a doplnění betonového koše, zcizeného o mi-
nulých prázdninách. Na údržbu zeleně jsme 
si letos obstarali nové ruční nářadí, nejvíce 
poškozená prkna sedáků laviček se nahradí 
a provedeme jejich nátěr. Závěrem bych rád 
poděkoval našim členům, kteří se ve  svém 
volném čase dobrovolně schází a  nezištně 
pracují na  zvelebování našeho společného 
prostranství.   

Text: PAVEL PEŠEK
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{ ZDRAVÍ }

„ŽIVOT JE VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ“
V našem životě je mnoho podnětů, které nás ovlivňují. Nejistý a vystrašený člověk má 
obavy ze všeho možného i nemožného. Má stres z minulosti i přítomnosti, obavy z bu-
doucnosti. Dokonce, i když se máme v současnosti dobře, děláme si obavy, jak dlouho 
to vydrží a co bude po tom. Opakem je sebejistý člověk, který si je vědom svých kvalit, 
nenechá se zastrašit, nemá strach z autorit a obdivuhodně dobře si vede při pohovorech 
vedoucích k získání zaměstnání, které si vyhlédne. Svým klidem, pozitivním myšlením 
a  svými přiznanými kvalitami dosáhne všeho jednodušeji. Nad těmito dvěma póly je 
nutno se zamyslet. Co asi způsobuje, že někdo je uzlíček nervů, neschopný prosadit se 
jak v pracovním, tak i osobním životě a nic mu nevychází? A čím to asi je, že někdo doká-
že být stále pozitivní a sebevědomý?

Pokusíme se vám na  to odpovědět. Vyšli 
jsme z rodiny, která nás formovala, zformo-
vala a mnohdy i zdeformovala, což nemůže-
me vyčítat rodičům, protože oni udělali vše 
s nejlepším úmyslem v rámci svého nejlep-
šího vědomí, svědomí a pochopení. Naše ži-
votní „etapa rodičovské výchovy” však začíná 
ve skutečnosti mnohem dříve, než začíná náš 
věk NULA, tedy okamžik zrození. Poprvé se 
s  rodinným dědictvím ve  formě nevyřeše-
ných problémů, stresu a  tak zvaných „dě-
dičných chorob” setkáváme při našem po-
četí předáním stresované buňky otce nebo 
matky, nedej bože obou. Tak 
dostáváme na cestu hned v po-
čátku batoh stresu, bez možnosti 
ho odmítnout. V období našeho 
prenatálního vývoje vnímáme 
mnohonásobně intenzivněji veš-
keré emoce, hlavně ty negativní, 
naší matky, ale i okolí. No a pak 
přijde ten okamžik „O”, naše zro-
zení. Jen velmi nevnímavý člověk 
může říci, že to nic není. Naše 
zrození je pro nás pořádný šok 
a opět mnoho stresu. První velká 
zkouška. Také proto si to někteří 
z nás rozmyslí a nechtějí ven. To 
pak naše klasická medicína řeší 
rázně a nekompromisně pomocí 
císařského řezu a další problém 
je na  světě. Ti, co se zrodili cí-
sařským řezem, mohou mít celý 
život problémy s dokončováním 
věcí, projektů a  podobně. Ale 
díky za  to, protože jinak by to 
nemuselo miminko ani mamin-
ka přežít.

Co formuje naše zdraví
Tak a jsme na začátku, konečně jsme se naro-
dili. Již v tento okamžik máme v každé buň-
ce našeho tělíčka hromadu stresu. Od tohoto 
okamžiku začíná ta pravá rodičovská výchova 
se všemi klady, ale i zápory. Mnohdy máme 
sourozence a postupně získáváme kamarády, 
přátele, spolužáky. Těsně po narození se po-
prvé setkáváme s autoritami, rodiči a ostatní-
mi dospělými. Absolvujeme školní docházku, 
studium, zažíváme první lásky a hledáme si 
zaměstnání. Bohužel každá negativní situa- 
ce v této „škole života” v nás zanechává nega- 
tivní emocionální bloky a  formuje naše 

zdraví. Jsme energetické bytosti a jako takové 
musíme mít především v pořádku energetiku 
těla, kde se vždy nachází příčina našich prob-
lémů v psychice a fyzickém těle.

V  dětství se bohužel nakazíme systémem 
přesvědčení rodičů. Přebereme jejich před-
stavu, jak mají věci být, jak se máme cho-
vat a co máme říkat. Také se dozvíme, jací 
jsme, a mnohdy to není příliš lichotivé. Ne 
že by nás neměli rádi, naopak to vše dělají 
pro „naše dobro”. A tak to jde celý náš život. 
Začneme jednat podle druhých, abychom 
přežili.

Jakékoliv problémy ve fyzickém těle a v naší 
psychice jsou druhotným projevem nerovno-
váhy našeho energetického systému.

Pokud chceme být zdraví, sebevědomí a úspěš- 
ní, pokud si chceme užívat plnými doušky 
spokojeného života, je nutno pro to něco 
udělat. Tento ozdravný proces se jmenuje: 
harmonizace vědomí, podvědomí a těla.

Harmonický systém lidské bytosti 
nazýváme ZDRAVÍ.

Jedná se o harmonizaci našeho energetické-
ho systému postupným odvedením stresu ze 
všech období našeho života, vyladěním funk-

ce všech energetických toků tak, aby naše 
orgány a systémy byly správně zásobovány 
energií a mohly správně fungovat. Ve fyzic-
kém těle je také nutno provést mnoho korekcí, 
aby fungovalo správně. Ze všech blokovaných 
svalů, které nefungují správně, odvést stres, 
který se tam uložil, aby sval fungoval správně 
a měl správnou polarizaci. Harmonizací vě- 
domí, podvědomí a těla dosáhneme pozitiv- 
ní změny ve fyzické, ale hlavně psychické úrov- 
ni našeho bytí.
Metoda, kterou můžeme dosáhnout zdraví, 
se jmenuje psychoenergetická kineziotera-
pie. Toto odborné pojmenování dali metodě 
lékaři.
My, tedy Patricie a  já, nazýváme pracovně 
tuto metodu Duhový systém. Vznikl na zá-
kladě našich studií a mnohaleté praxe a neu-
stále se vyvíjí dál.

No a teď konečně kdo jsme:
ČESKO ŠVÉDSKÝ INSTITUT – Duhový 
Anděl s. r. o.

 Ȥ práce s životní energií, psychi-
kou a tělem

 Ȥ práce s technikami odstraňují-
cími stres

 Ȥ rehabilitace a rehabilitační 
poradenství

 Ȥ mobilizující a měkké techniky 
k uvolnění svalů a blokád

 Ȥ lávové kameny, akupunktura
 Ȥ klasické masáže
 Ȥ Vojtova metoda a dětská reha-
bilitace

 Ȥ Tibetské mísy, Křišťálové mísy, 
Planetární gongy

 Ȥ kurzy a semináře

Náš tým:
Jan Löbl

Patricie Padilla Löbl Dipl. Spec.
MUDr. Markéta Pešková

MUDr. Eva Rindová
Hana Marešová

Jan Mareš
Irena Hourová

Markéta Matisová
a mnoho dalších externě spolupracujících 

lékařů a terapeutů

Kde nás najdete:      
Poliklinika Olšanská 7, Praha 3, 5. patro, 
Alergo Imuno Centrum a Duhový Anděl
Zdravotní středisko Hradištko, Benešovská 
327, 2. patro 
Na Průhoně 52, Hradištko Pikovice

Kontakt: +420 732 137 619 nebo 
+420 603 885 792
E-mail: duhovy.andel@gmail.com

Text: PATRICIE a JAN LÖBLOVI
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{ PŘÍRODA }

KAŠTAN – NEJEDLÝ I JEDLÝ
Kaštany nám během roku přinášejí dvojí potěšení – na jaře, když se rozzáří mohutnými 
květy, a na podzim, když shazují své plody, které tolik lákají nejen děti, aby si je aspoň 
na chvíli podržely v dlani. Na návsi se setkáme s nejedlými kaštany – jírovci, ale v jiných 
koutech naší obce můžeme narazit i na jeho jedlé příbuzné. 

Semena dvou stromů velkých a  dlouhově-
kých, ale naprosto nepříbuzných, se podobají 
jako vejce vejci.  Ale jenom na první pohled. 
Strom, podle kterého slovo kaštan do češtiny 
vniklo, je kaštan setý, latinsky Castanea sativa 
neboli jedlý kaštan či kaštanovník. Zato ten 
druhý strom – Aesculus hippocastanum – 
v češtině jírovec maďal – je známý  jednodu-
še jako kaštan, případně koňský kaštan. Ten 
to má se jménem komplikovanější. Latinský 
název říká, že je to kaštan koňský – hippo. 
Rodové jméno Aesculus znamená jedlý. Nuž 
pro člověka určitě ne. A pro koně je jedovatý. 
Zvěř, zejména prasata, jej však má v oblibě. 
Carl Linné, švédský botanik z 18. století, kte-
rý zavedl do přírody pořádek v pojmenová-
vání rostlin i živočichů, prý vedla k tomuto 
pojmenování právě podoba semen se semeny 
jedlého kaštanu. To český název je lepší. Jíro-
vec je prý od slova jarý a maďal (magyal) si 
čeština vypůjčila z maďarštiny. Tam znamená 
durman a ten má na pohled, ale i na dotek, 
podobné plody jako jírovec. Ovšem semena 
u durmanu jsou v tobolce mnohá a prudce 
jedovatá, zatím co u kaštanu má tobolka ob-
vykle jedno až tři semena – kaštany.  
Pichlavé kuličky, které se na podzim pod obě- 
ma stromy objevují a vyvolávají dojem, že se 
jedná o podobné plody, jsou jenom zdání. 
Plod jírovce je ostnitá tobolka obsahující jed-
no nebo dvě semena – kaštany. Plod jedlého 
kaštanu je nažka uzavřena v kulovité ostnité 
číšce. A číška není plod – je to miskovitě roz-
šířená květní stopka nebo lůžko květenství, 
v níž sedí květ nebo plod. 

Původ jírovce

Jírovec pochází z Balkánu. Rozšířil se po celé 
Evropě jako parkový strom pěstovaný v ale-
jích nebo  solitérně pro svou nádhernou po-
dobu – habitus – v každém ročním období, 
zejména v době květu. S jírovcem jsou spoje-
ny i pověry a zlomyslnosti. Hodně staré je do-
poručení, že na podzim by trabanty neměly 
jezdit pod kaštany. Další je, že bychom je měli 
nosit neustále v kapsách, protože nás ochrá-
ní před zlem do doby, než ztratí lesk. Taky 
pokud neustále nosíte jeden kaštan u sebe, 
dodává vám energii. Bohatství zajistí majiteli, 
pokud jej zabalí do bankovky. 
Na Hradištku roste v několika exemplářích 
bíle kvetoucích. U rybníčku stojí jeden strom 
mající květy červené. Je to kříženec jírovce 
maďalu a jírovce pavia pojmenovaný jako jí-
rovec pleťový. Plody jsou hladké. Nádherné 
exempláře s  červenými květy rostou před 
kostelem U  Pražského Jezulátka v  Praze 
na Malé Straně.  

Hrozba pro jírovce

Pěstování jírovce je v celé Evropě ohroženo 
masívním výskytem drobného motýlka klí-
něnky jírovcové, jejíž larvy způsobují před-
časný opad listí. Další ohrožení představuje 
nemoc „bleeding canker“, česky pojmeno-
vané slizotoková nekróza. Bakterie, která 
ji způsobuje, pochází z  Indie (Himaláje) 
a do Evropy se dostala v roce 2001 (Francie 
a Británie). Prvními většími oběťmi této ná-
kazy se staly před několika lety nově vysazené 
jírovce v Rudolfově aleji v Olomouci.

Jedlý kaštan roste na Hradištku v lesíku na-
proti mysliveckému domku na konci ulice 
Chovatelů. Hodně lidí si tam chodí popíchat 
prsty při dolování jedlých kaštanů. Nejsou 
sice tak velké jako prodávané z dovozu, ale 
jsou chutné. Jsou taky klíčivé a lze si z nich 
vypěstovat vlastní a po několika letech i plo-
dící stromy. A v Pikovicích, díky panu Petru 
Voříškovi, je na  louce v kempu nově vysá-
zeno deset mladých kaštanovníků jedlých.
Pojmenování stromu je z řečtiny podle měs-
ta Kastana v starověké Tesálii, kolem něhož 
rostlo mnoho těchto stromů s názvem kas-
tanon. Do Řecka se však dostaly asi v pátém 
století př. Kr. z Malé Asie. Nový domov si pak 
nacházely v  jižní Itálii a ve Španělsku. Ov-
šem možná, že to nebyl nový domov, protože 
i v severní Itálii a na Pyrenejském poloostro-
vě se našly zbytky kaštanů již z doby bronzo-
vé. Každopádně jsou to teplomilné rostliny, 
jimž hradištské podnebí ne zcela vyhovuje.

Využití dřeva

Dřevo je velmi tvrdé, hustší než dřevo dubo-
vé. V jižní Evropě se z něho začaly vyrábět 
sudy na víno, zatímco v severnějších krajích 
k  této výrobě sloužilo dřevo dubové. Prý 
víno z takových kaštanových sudů má znaky 
dobrého vína. Při stavbě svatopetrské bazi-
liky v Římě se dřevo z kavkazských kaštanů 
použilo na konstrukci střechy.
Semena kaštanovníku byla pokrmem ven-
kova, rozemílaly se na mouku a vymýšlely 
se rozmanité kuchyňské recepty. Používala 
se i léčebně, jako adstringenty, z listů a kůry 
se připravoval lék proti moru skotu. Homeo-
patie jej bohatě využívá při léčení některých 
zdravotních potíží.

Text: VLADIMÍR GLASNÁK, 
foto: www.ireceptar.cz



STROMY
 Kácení a prořez nevhodně umístěných, přerostlých 

a majetek ohrožujících stromů 
horolezeckou technikou 

Tel: 603 547 856 
www.ver-mont.cz

Záleží vám na tom, 
co a odkud denně jíte?

Chcete mít pravidelně domácí čerstvou zeleninu, vejce 
a mléčné výrobky, ale nemáte 

úrodnou zahradu/slepice/kozu/krávu?

Chcete  mít dobrý pocit z toho, že váš oběd necestoval 
kamionem přes půl Evropy a že byl vypěstován bez chemie?

Chcete podpořit místní ekonomiku?
Chcete se stát součástí skupiny lidí podobného smýšlení?

Přidejte se k nám 
− KPZ Pikovice

Uděláte něco pro své zdraví i pro naši planetu! 
A navíc podpoříte dobrou věc.

Více informací na e-mailu koordinátorky: 
marcela.tyfova@email.cz

Princip KPZ vysvětlen na www.kpzinfo.cz.

ČESKO ŠVÉDSKÝ INSTITUT 
Duhový Anděl s. r. o.

• práce s životní energií, psychikou a tělem
• PSYCHOENERGETICKÁ KINEZIOTERAPIE
• práce s technikami odstraňujícími stres
• rehabilitace a rehabilitační poradenství
• mobilizační a měkké techniky 

k uvolnění svalů a blokád
• lávové kameny, akupunktura 
• klasické masáže
• kurzy a semináře

Objednat se můžete na tel.: 
+420 732 137 619 

nebo +420 603 885 792
Adresa: Benešovská 327, Hradištko 

Dobrý den, vážení občané, 
dovolte mi vás, jako občany Hradištka, oslovit s jedinečnou 

nabídkou úvěru na bydlení, aby vaše obydlí bylo ještě 
hezčí, než je nyní. Pokud uvažujete o vylepšení svého 
bydlení, potřebujete zateplit fasádu, výměnu okna, 

novou střechu nebo je vaším snem nová koupelna, kuchyň, 
podlaha – mám pro vás řešení 

– tzv. Rychloúvěr. 
Prostředky lze využít na cokoliv, co je spojené s bydlením. 

HLAVNÍ VÝHODY: 

 Ȥ zpracování zdarma
 Ȥ úroková sazba 4,89% p.a.
 Ȥ splatnost až 15 let, aby vaše 

splátka byla co nejn ižší
 Ȥ úvěr bez zajištění
 Ȥ daňová úspora
 Ȥ vyřízení do týdne v blízkos�  vašeho domova
 Ȥ splátka od 814 Kč/měs. 
 Ȥ nyní možnost zpětného proplacení 

vašich účtenek za bydlení 1 rok zpětně

Po případě je možné vyřízení hypotečního úvěru se 
sazbou od 2,39 % p.a. 

Monika Neužilová 
Hradištko 
Tel.: 775 705 567
e-mail: monika.neuzilova@mpss.cz






