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V neděli 27. listopadu se konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Program hradištského adventu doplnil vánoční
jarmark ve škole a vánoční koncert smyčcového kvarteta.

V sobotu 28. února se v tělocvičně sešli přátelé hasičů a školy
na jejich prvním společném plese. Příznivci společenského
tance si tak přišli na své a tančili do časných ranních hodin.

V sobotu 4. března zorganizovali členové SDH Pikovice 1. ročník
Pikovického masopustu. Kromě průvodu v maskách shlédli návštěvníci i ukázku používání požární techniky. Více na str. 20.

Třetí březnový týden vykvetl na úpatí Medníku kandík psí
zub. V důsledku chladné zimy se doba jeho květu opozdila
v porovnání s loňským a předloňským rokem přesně o týden.

V pátek 17. března se starší žáci ZŠ a zájemci z řad veřejnosti vypravili do Senátu ČR na setkání Ohlédnutí uspořádané
u příležitosti 75. výročí vystěhování našeho kraje.

V sobotu 18. března provedli místní myslivci a dobrovolníci úklid na Sekance. Snahou bylo vyčistit pozůstatky po
středověkých domech od křovin a odpadků. Více na str. 18.

V sobotu 1. dubna byla slavnostně otevřena nová naučná
stezka vedoucí ze Sekanky přes soutok na Ostrov a ke kostelu
sv. Kiliána. Krásné počasí přilákalo kolem tří set návštěvníků.

Aprílová sobota patřila tradičním šibřinkám. Tělocvična se
zaplnila hlavně večer, letošní téma odělo návštěvníky do antických tóg, vavřínových věnců či zbroje římských válečníků.

{ EDITORIAL }

{ Z JEDNÁNÍ ZO }

TELEGRAFICKY

• Byly vydány pravomocné rozsudky Okresního
a Krajského soudu ve sporu s KKP ve prospěch
obce Hradištko ve věci sporu o pozemky mezi fotbalovým hřištěm a Rajchardovem.

• Bylo posunuto podání žádosti o dotaci na rozšíření kanalizace horního Hradištka z důvodů negativní odpovědi od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových s odkazem na nedořešené
majetkové spory s církví (jedná se o další spory).

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

s příchodem jara souvisí
i jarní úklid. Do Velikonoc
chceme mít všude pořádek,
okna umytá, domácnost
nazdobenou. Na zahradě už
máme všechny přerostlé keře
zkráceny, stromy ostříhány
a těšíme se z prvních jarních
květů. Bohužel někdy jde
pořádek na našich zahradách
ruku v ruce s nepořádkem
v našich lesích a v méně
přístupných místech v naší
obci. O tom by mohli vyprávět
naši myslivci, kteří pravidelně
v lesích uklízejí, nebo účastníci
akce Čistá řeka Sázava.
A tak téma jarního úklidu
proplouvá hned několika
články tohoto čísla. Setkáte
se s malým povzdechem nad
nepořádkem v Pikovicích, se
zprávou o úklidu bikrosové
dráhy, se zážitky dobrovolné
účastnice jedné uklízecí
brigády, ale i s pohledem
na to, když se na místě, které
několik desítek let sloužilo jako
černá skládka, hrábne hlouběji
do země. O to smutnější je,
že jde o archeologicky velmi
významnou lokalitu.
Tématem čísla jsou historické
skutečnosti týkající se
vlastnictví majetku
premonstrátů na Hradištku..
Poté, co Krajský soud uznal
v jednom ze sporů nové
důkazy, které se zástupcům
obce podařilo získat, můžeme
rekonstruovat historický
vývoj změn ve vlastnictví
nemovitostí v naší obci
a vyjasnit celou složitou kauzu
na základě faktů podložených
archivními dokumenty. Přejme
si, aby se i centrum obce brzy
dočkalo svého jarního úklidu
a nebylo už místem největšího
nepořádku v obci.

LUCIE HAŠKOVÁ

• Zastupitelstvo schválilo pořízení nového územního plánu obce Hradištko v souladu se Stavebním
zákonem.
• Novelizace Školského zákona nám nadělila školské
obvody MŠ a ZŠ, které se shodují s obvodem území obce Hradištko.

• Byl zprovozněn vodovodní řád v ulicích Velká
Podkova a Nad Šlemínem.
• Byla zvýšena cena vodného na 48 Kč za 1 m3 s platností od 1. ledna 2017.
• Poplatky za odpad zůstávají na rok 2017 ve stejné
výši.
• Bezplatně byla získána cisternová automobilová
stříkačka značky Liaz, rok výroby 1990, od Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.
• Obec bezplatně převedla hasičský vůz značky Mercedes, rok výroby 1981, obci Krňany.
• Byla pořízena dodávka do hasičské zbrojnice Pikovice, hasiči z Pikovic budou lépe akceschopní
při výjezdech v rámci sloučené zásahové jednotky.
• Na Sekance byla zpřístupněna nová naučná stezka.
• Knihovna byla dovybavena novým nábytkem.

ZNÁTE DOBŘE HRADIŠTKO?

V příštím Zpravodaji bychom chtěli zmapovat historii hradištské tiskárny. Budeme rádi za vzpomínky
bývalých zaměstnanců, fotografie či artefakty spjaté s nejstaršími roky provozu tiskárny.
Kontaktujte nás na Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500, na e-mail redakce@hradistko.cz nebo
volejte na tel. 731 658 505.
V minulém čísle jsme pátrali po vojákovi československé zahraniční armády z druPÁ
hé světové války Bohumilu Rezlovi. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by si ho pama- TR Á
ME
toval. Adresa jeho bydliště se shoduje s místem bývalého podniku Keramo. Pokud
si na něj vzpomenete, neváhejte nás kontaktovat.
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{ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 14. PROSINCE 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

• Cenu vodného na rok 2017 pro obec Hradištko ve výši 48 Kč/m3 včetně DPH a cenu
stočného pro místní část Pikovice ve výši
40 Kč/m3 včetně DPH pro rok 2017.
• Veřejnou finanční podporu spolků a organizací z rozpočtu obce Hradištko na rok
2017 v celkové výši 517 500 Kč.
• Rozpočet obce Hradištko na rok 2017. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 34 600 tisíc
Kč a výdaje ve výši 30 854 tisíc Kč. Rozdíl
příjmů a výdajů činí částku ve výši 3 746
tisíc Kč. Splátky úvěru činí částku ve výši
3 746 tisíc Kč. Rozpočet je po započítání
splátek úvěrů stanoven jako vyrovnaný.
• Závaznou směrnici starosty obce Hradištko č. 1/2016 k určení výkupní ceny pozemků
pod veřejnými komunikacemi a veřejným
prostranstvím s platností od 1. 1. 2017. Výkupní cena se stanovuje ve výši 75 Kč/m2.
• Podpis nájemní smlouvy – pronájem části
pozemku parc.č. 802, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2 ve vlastnictví obce. Pozemek se nachází v místní
části Rajchardov a je pronajímán za účelem provedení malých úzkých sond ke zjištění trativodů staré původní kanalizace,
vedoucí na uvedené nemovitosti. Nájemní
vztah se sjednává na dobu určitou od 1. 1.
2017 do 31. 12. 2017 a výše nájemného činí
150 Kč za každý kalendářní měsíc, celková
částka 1 800 Kč.
• Výkup – uzavření smlouvy kupní na pozemky parc.č. 321/2 o výměře 545 m2 zahrada, parc.č. 321/3 o výměře 135 m2 ostatní
plocha, ostatní komunikace, parc.č. 322/2
o výměře 130 m2 ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha, prac.č.st. 2 020 o výměře 30 m2 zastavěná plocha, jehož součástí je
stavba Hradištko, č.e. 271 rodinná rekreace.
Pozemky se nachází v místní části Brunšov,
jsou ve vlastnictví fyzických osob a jsou
součástí uzavřené plochy vodních zdrojů.
Cena je stanovena ve výši 50 Kč za 1 m2,
celková částka činí 42 000 Kč.
• Podpis smlouvy – prodej pozemků parc.
č. 108/58 o výměře 63 m2, ostatní plocha,
neplodná půda a parc.č. 108/59 o výměře
42 m2, ostatní plocha, neplodná půda. Pozemky vznikly rozdělením pozemku parc.
č. 108/32. Pozemky se nachází na rozhraní částí obce Brunšov a Rajchardov a jsou
prodávány z důvodu uvedení do souladu
právního a skutečného vztahu. Odprodejem nedojde ke změně poměrů v území.
Cena je stanovena ve výši 400 Kč/m2, celková částka činí 42 000 Kč.
• Podpis smlouvy – prodej pozemku parc.
č. 502/158 o výměře 160 m2, trvalý travní
porost. Pozemek se nachází v místní části
Hradištko, ulice Slunná a jedná se o poze-
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mek „předzahrádku“, kde v minulosti bylo
provedeno rozdělení a odprodeje jednotlivých přilehlých nemovitostí, na které
předzahrádky navazují. O pozemek parc.č.
502/158 neměla původní majitelka zájem.
V současnosti došlo k převodu vlastnických práv k pozemku parc.č. 502/59, parc.
č.st. 1212 a objektu č.e. 1539 na majitele
sousedních pozemků 502/58 a 502/159,
kteří projevili o pozemek parc.č. 502/158
zájem. V současnosti je pozemek neoplocený. Cena je stanovena na 500 Kč/m2, celková cena činí 80 000 Kč.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IP-12-6008675,
mezi obcí Hradištko a společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc.č. 389/23. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 5 808 Kč včetně DPH.
Bezúplatný převod speciálního automobilu, cisternová automobilová stříkačka speciální cisternová KAROSA CAS K 25-L101,
na základě uzavřené Smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. HSAA-142483/2016 mezi Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy a obcí Hradištko,
do vlastnictví obce Hradištko a následného
užívání k zásahové činnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Hradištko, zařazené
v rámci Integrovaného zásahového systému
ČR do kategorie JPO III. Zůstatková cena,
která činí částku 119 860,58 Kč, bude zaúčtována do majetku obce.
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku
ve vlastnictví obce Hradištko, kterým je
speciální hasičský automobil MERCEDES-BENZ, do majetku obce Krňany. Na základě uzavřené smlouvy bude toto vozidlo
předáno obci Krňany do užívání Sboru
dobrovolných hasičů Třebsín.
Obecně závaznou vyhlášku obce Hradištko č. 3/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závaznou vyhlášku obce Hradištko č. 04/2016 o nočním klidu.

• Podání Žádosti o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na projekt „Chodník na pozemku parc.č. 870/1, IV. etapa
a Chodník II. etapa“.
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavebních prací „Nové vodovodní řady
PK1, PK2, PK3 a přípojky na pozemku
parc.č. 351/89“.
• Podání Žádosti o dotaci na projekt „Hradištko – lokalita Nade Vsí, tlaková kanalizace, napojení na ČOV Pikovice“.
• Podání Žádosti o dotaci na projekt „Oprava místních komunikací Hradištko“ v rámci výzvy MMR ČR – Podpora obnovy
a rozvoje venkova.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
• O pořízení územního plánu (dále jen ÚP)
Hradištko v souladu s ustanovením § 6
odst.5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
• Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Hradištko č. 1/2012 o místních poplatcích.
• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně
prospěšných služeb na území obce Hradištko mezi Posázaví o.p.s. jako příjemcem
a Obcí Hradištko jako poskytovatel ve výši
4 800 Kč bez DPH za období 1. 1. 2017 až
31. 12. 2017.
• Finanční příspěvek Posázaví o.p.s. při přípravě konkrétního projektu „Čistá řeka
Sázava 2017“, ve výši 8 000 Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Informaci starosty obce pana Antonína
Merty o kontrole zápisu a plnění usnesení
č. 05/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. září 2016.
• Informaci starosty obce pana Antonína
Merty o jmenování nového složení stavební komise zastupitelstva obce v souladu
s § 122 zák. č. 128/20000 Sb., následovně:
Ing. Antonín Branný – předseda komise,
Vladimíra Čapková – členka komise, Radka Svobodová – členka komise.

VÝZVA K PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ
K TVORBĚ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRADIŠTKO
V souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 6/2016 ze dne 14. prosince 2016 vyzýváme
občany obce, fyzické nebo právnické osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům
nebo stavbám na území obce Hradištko, k podávání podnětů a návrhů změny využití
území v rámci zpracování nového územního plánu obce.

Žádosti lze podávat na podatelnu OÚ Hradištko v termínu do 30. dubna 2017 nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky obce IDDS: fxtbd3h. Tyto návrhy budou v rámci
pořizování nového územního plánu obce projednány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti v platném znění. Na podněty podané po uplynutí lhůty nebude brán zřetel.
Žádosti lze podávat na předepsaném formuláři, dostupném na OÚ Hradištko, nebo v elektronické podobě na webových stránkách obce Hradištko.
Text: RADKA SVOBODOVÁ, stavební komise

{ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 13. BŘEZNA 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje:

• Výkup pozemku a uzavření kupní smlouvy
na pozemek parc.č. 502/129, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 427 m2.
Pozemek ve vlastnictví fyzické osoby slouží veřejnému užívání jako místní komunikace, která je zařazena v pasportu místních
komunikací obce Hradištko. Pozemek se
nachází v části Hradištko, lokalita Nade
Vsí v ulici Slunná. Cena je stanovena
ve výši 70 Kč/m2, celková cena činí částku
29 890 Kč.
• Výkup pozemku a uzavření kupní smlouvy
na pozemek parc.č. 520/58, lesní pozemek
o výměře 4 581 m2. Pozemek ve vlastnictví fyzické osoby, slouží veřejnému užívání jako místní komunikace a je zařazena
v pasportu místních komunikací obce
Hradištko. Pozemek se nachází v místní
části Hradištko a jeho cena je stanovena
ve výši 70 Kč, celková cena činí částku
ve výši 320 670 Kč.
• Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-6020370 na pozemcích parc.č.
579/1 a parc.č. 579/16. Společností ČEZ
Distribuce, a.s. byla předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č. IV-12-6020370/1/
VB – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy. Pozemek se
nachází v místní části Pikovice. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou
úhradu ve výši 2 400 Kč + DPH.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019224/01
na pozemku parc.č. 492/69. Společností ČEZ Distribuce, a.s. byla předložena
Smlouva, jejímž účelem je zřízení umístění
a provozování zařízení distribuční soustavy. Pozemek se nachází v místní části Hradištko. Věcné břemeno se zřizuje úplatně
za jednorázovou úhradu ve výši 1 600 Kč
+ DPH.
• Podpis Smlouvy o výpůjčce pozemků parc.
č. 811 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 36 844 m2, parc.č. 236/4 ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 158 m2,
parc.č. 813/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 737 m2, parc.č. 803/3
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2, parc.č. 351/92 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 470 m2.
Části uvedených pozemků o výměře cca
13 m2 budou dočasně zabrány v souvislosti
s realizací stavby „II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice“, jejímž investorem je Středočeský kraj, zastoupený Krajskou správou
a údržbou silnic Středočeského kraje (dále

Vypůjčitel). Obec Hradištko jako Půjčitel,
přenechává Vypůjčiteli do bezplatného
užívání výše uvedený předmět půjčky
na dobu určitou, a to od data zahájení
stavby do jeho ukončení, tj. do právní moci
kolaudačního rozhodnutí ke stavbě anebo
dokumentu, jehož kolaudační rozhodnutí
dle předpisů stavebního práva nahrazuje.

• Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 87/25
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 224 m2. Pozemek se nachází v lokalitě Rajchardov, ulice Četnická a je po něm
vedena místní komunikace ve správě obce,
sloužící veřejnému užívání.
• Záměr bezúplatného nabytí pozemku
parc. č. 824/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2. Vlastníkem
pozemku je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu Ústřední plemenářská stanice Řepy. Pozemek se nachází
v části Hradištko, ulice Chovatelů a jedná
se o pozemek pod komunikací sloužící
veřejnému užívání, zařazenou v pasportu
komunikací.
• Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na předmět pronájmu pozemek parc. č. st. 566 o výměře 44 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, s objektem bez č.p./č.evid.,
uzavřené dne 30. 12. 2015 mezi obcí Hradištko jako Pronajímatelem a RD Novotný
s.r.o. jako Nájemcem.
• Rozpočtovou změnu č. 01/2017, kterou
se zvyšují rozpočtové příjmy o částku
3 194 tisíc Kč na celkových 37 794 tisíc Kč
po provedené rozpočtové změně a rozpočtové výdaje se zvyšují o 4 001,5 tisíc Kč
na celkových 34 855,5 tisíc Kč po provedené rozpočtové změně.
• Směrnici č. 1/2017 k zadávání zakázek malého rozsahu, která je vnitřním předpisem
obce Hradištko a upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce, jakožto ve-

řejného zadavatele s dodavateli stavebních
prací, dodávek nebo služeb. Směrnice stanovuje postup zadávání VZMR na základě
výše předpokládané hodnoty zakázky bez
DPH. Touto schválenou směrnicí pozbývá
platnosti původní vnitřní směrnice platná
od 1. 1. 2014.
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí bankovní záruky č. BZ/10698/14/LCD ze dne
12. 5. 2014 mezi Českou spořitelnou, a.s.
a obcí Hradištko.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
• Informaci místostarosty obce pana Tomáše
Pipoty o kontrole zápisu a plnění usnesení
č. 06/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. prosince 2016.
• V souladu s ustanovením § 178 odst. 2
písm. a) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) vymezení školského obvodu pro Mateřskou školu Hradištko,
obvodem území obce Hradištko (tj. k.ú.
Hradištko pod Medníkem), jelikož v obci Hradištko je zřízena jedna mateřská
škola.
• V souladu s ustanovením § 178 odst. 2
písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), vymezení školského obvodu pro
Základní školu Hradištko, obvodem území
obce Hradištko (k.ú. Hradištko pod Medníkem), jelikož v obci Hradištko je zřízena
jedna základní škola.
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradištko za rok 2016 s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• Výroční zprávu obce Hradištko o poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016.

ZAHRÁDKÁŘI Z PIKOVIC VÁS ZVOU NA ZÁJEZD
Zahrádkáři v Pikovicích už se sice nescházíme pravidelně ve své organizaci, ale rádi bychom
vyrazili na výlet. Pokud se najde dostatečný počet zájemců, vyrazíme 26. 8. 2017 do Čimelic. Předběžnou přihlášku můžete poslat na
jana.chadimova@zshradistko, případně poslat
sms nebo vhodit lístek do
mé domovní schránky. S
velkou pravděpodobností
celý autobus neobsadíme,
takže uvítáme jakékoliv
další zájemce z celé obce.
JANA CHADIMOVÁ
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{ SLOVO STAROSTY }

NA ČEM SE PRACUJE V NAŠÍ OBCI
Škola základ života – ale školka hrou a přípravou k tomu základu, kterým každý člověk
musí projít a prožít tu svou přípravu na svůj opravdový život. Záleží na každém, jakou si
tu svou životní pouť zvolí a jaká bude.

A právě tou základní přípravou, na to vše, co
je před námi, je hravá část života dítěte, které
do mateřské školy přijde, aby pomalu začalo poznávat svět mimo svůj domov a mimo
rodinu. Je to velmi důležitá část života, protože dítě si zde hraje, ale zároveň již musí
poznávat povinnosti, které k životu patří,
a přechod do školy je potom daleko lehčí,
plynulejší a od her se pak snadněji přechází
k povinnostem.
Myslím si, že školku, kterou v naší obci
máme, si musejí všichni rodiče dětí, které ji
navštěvují, pochvalovat. Samozřejmě nějaké
drobnosti se vždy najdou, ale ke mně jako
starostovi obce už velmi dlouho dobu žádná
stížnost nepřišla. To je zásluhou jak vedení
mateřské školy, tak též vedení naší školy. Základem všeho je velmi dobrá spolupráce mezi
paní ředitelkou Bílkovou, panem ředitelem
Hynkem, obecním úřadem a též se mnou
jako starostou obce. To je základ úspěchu
našeho školství v naší obci Hradištko, a tak
mi dovolte, abych oběma ředitelům těchto
školských zařízení v naší obci za jejich práci
poděkoval. Naše obec se nebývale rozrůstá,
školské obvody jsou velké, vždyť do základní školy bereme též žáky ze Slap a okolí, ale
tam máme kapacitu zajištěnou stavbou nové
školy, kterou jsme uvedli do provozu v roce

2016. Pokud by v dalším výhledu ani to nestačilo, mám ověřenou možnost nadstavby
dalšího patra na stavbě nové budovy nebo
krátkodobou dočasnou stavbu, jakou jsme již
měli. Tady je vždy řešení, protože pozemky
kolem školy jsou obecní, a tak dále není co
řešit. Záleží na vedení obce, jak se k vzniklé
situaci postaví.

Problém s kapacitou MŠ
A teď se znovu vrátím zpět k naší mateřské
škole. Všechno běží a klape velmi dobře,
vždyť kuchyně, kterou máme ve školce, vaří
obědy též pro celou naši základní školu. Takže po této stránce i odpovědnost vedení školky je velká a problémy žádné v tomto směru
nejsou. Jeden problém tady však přece jen
je a je velký. Naše mateřská školka je malá
a kapacitně nestačí. Už dlouhou dobu tento
problém řeším, ale bohužel moc se nedaří.
Problém naší MŠ je, že stojí na pozemku
KKP Strahov včetně všech okolních pozemků zahrady apod. Podal jsem první žádost již
v roce 2016, potom další o možnost rozšíření, přístavby o další třídy, rozšíření kuchyně,
dalších sociálních zařízení, ale bohužel KKP
Strahov obě žádosti zamítla. Žádost o odkoupení bohužel není možná, pozemky jsou
v soudním sporu, který se řeší a výsledek za-

PROČ TŘÍDIT TEXTILNÍ ODPAD

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o pokračování spolupráce mezi obcí
Hradištko a společností Dimatex. Společně pracujeme od roku 2015.

Sběrné kontejnery firmy Dimatex jsou určeny k druhotnému využití textilních materiálů
s pozitivním vlivem na životní prostředí. Třídění textilu je jednou z cest, jak dosáhnout
požadované úrovně 50% recyklace komunálního odpadu v roce 2020.
Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO
9001:2009. Svoz nádob na textil optimalizuje inteligentní informační systém a NFC
čipy. Tím šetříme životní prostředí a náklady
společnosti. Zároveň máme přehled o situaci
v terénu a vyhodnocení zaplněnosti kontejnerů. Ve Stráži nad Nisou provozujeme novou třídící linku.
Rádi bychom vám představili video: Cesta
textilního odpadu (www.youtube.com/Cesta textilního odpadu).
Dimatex pomáhá neziskovým organizacím,
a to nejen materiálně, ale také finančně.
V sídle firmy ve Stráži nad Nisou provozuje
mimo jiné vlastní charitativní šatník, díky
němuž můžeme kdykoliv poskytnout ošacení
lidem v nouzi. Společnost Dimatex podpoři-
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la v roce 2016 neziskové organizace v rámci
oboustranné spolupráce částkou přesahující
1 750 000 Kč. Spolupracujeme mimo jiné
s Českým červeným křížem.

Co patří do sběrného kontejneru:
Čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový
textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy,
ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách,
dále také spárované (svázané) nositelné boty
a hračky.

Co nepatří do sběrného kontejneru
Znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, ústřižky látek, netextilní
materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
Společnost Dimatex chce být váš stabilní,
spolehlivý a blízký partner pro ekologické
zpracování nepotřebných oděvů. Děkujeme,
že nám pomáháte pomáhat.
Kontakt a profil společnosti: www.recyklace-textilu.cz, facebook: Recyklace textilu.

tím neznáme.
Takže jsem podal návrh na přestavbu naší
MŠ a připravuje se přestavba na dvoupatrovou budovu. Studie byly připraveny ve dvou
alternativách. Jednu z nich nám po malých
úpravách památkový úřad schválil, a tak se
urychleně začne připravovat projekt na přestavbu této budovy. Tuto alternativu zveřejňuji ve Zpravodaji, abyste všichni měli představu, jak tento objekt bude vypadat. Myslím
si, že budete určitě všichni překvapení, bude
to určitě moc hezké. V tomto směru budou
zrekonstruovány též sklepní prostory, kotelna a vše, co k dobrému chodu celého zařízení
patří.

Vodovody a kanalizace
A teď mi dovolte, abych vás dále seznámil,
co se v obci udělalo, na čem se pracuje a co
se připravuje. Jednou z dalších větších akcí
bylo dokončení vodovodu Velká Podkova.
Tato akce se skládala ze dvou částí, a to část
nová a část rekonstrukce vodovodních přípojek. Přibližné náklady se vyšplhaly na 2,5 mil.
Kč. Akce byla velmi složitá vzhledem k tvrdému kamennému podloží. Je úplně hotová,
připravená ke kolaudaci.
Po stránce projekční je připravena jedna
z dalších velkých akcí, a to je odkanalizování
hořejší části Hradištka do Pikovic. Připravuje
se návrh žádosti o dotaci a návrh na výběrové řízení k provedení realizace. V tomto
směru je potřeba ještě provést zkušební vrty
nebo zemní práce na vytyčených úsecích tras
ke zjištění tvrdosti zeminy.
Dále se připravuje projekt na výstavbu nové
čističky na Šlemíně pro zbývající část obce
– Brunšov, Rajchardov, Šlemín a zbylá velká
část Hradištka (hořejší část Hradištka včetně
školy se bude připojovat podle plánu do Pikovic). Dále se připravují projekty na vodovodní síť osady Vojtěška. V současné době se
začínají řešit majetko-právní vztahy komunikace Brunšov – Šlemín a v této souvislosti
též realizace vodovodu Brunšov – Šlemín
a následná kanalizace.
Dále obec zjišťuje možnosti pořízení kalolisu,
který provádí likvidaci kalu z čističek. Protože budeme mít čističky dvě, dolní přibude
ve Šlemíně, je to nutnost. Toto zařízení nám
již v současné době zajistí finanční úspory
likvidace kalů z naší čističky v Pikovicích
a rovněž tak z hlediska organizačních zajištění celého provozu této čističky.
Dále připravujeme úpravnu vody, která by
měla být umístěna ve vodojemu a v oblasti
vodních zdrojů na Brunšově bude provedeno
posílení našeho prameniště takovým způsobem, abychom pokryli úplnou část spotřeby
vody v naší obci. Želivka bude pouze rezervou pro doplnění v případě potřeby. Celá tato
akce se zajišťuje z důvodu nezávislosti obce
na dodávkách pitné vody od jiných dodava-

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

telů a z hlediska finančního krytí dodávek
vody. Obec se velmi rozrůstá a voda je nejdůležitější surovina nejen pro občany, ale též
pro další subjekty – místní firmy, společnosti
a další subjekty.
Dále probíhá průběžně řešení žádostí o vodovodní přípojky v celé obci a kanalizační
v Pikovicích. Zároveň správa a údržba vodovodní sítě v celé obci a kanalizační sítě
v Pikovicích.

Chystané projekty
Dále jsou připravené další části chodníku
Brunšov – Hradištko k realizaci Rajchardov
– trafostanice, dále ve spodní části prodloužení chodníku v té nejtěžší části u svodidel.
Projekčně je rovněž připravena trasa trafostanice – Hradištko, ale projekt zasahuje 25
m2 do soukromého pozemku a požadavky
paní majitelky jsou tak velké, že je zatím obec
nemůže akceptovat.
Rovněž je připraven projekt na hřbitov. Pozemky jsou vykoupené, ale je potřeba provést
některé úpravy projektu. Rovněž se v souvislosti přípravy projektů části obce Hradištko
– Vojtěška na vodovodní síť připravuje též
na tuto trasu připojení hřbitova na vodo• 19. a 20. dubna 2017 od 14 do 18 hodin, ZŠ
Hradištko – zápis do 1. ročníku
• čtvrtek 27. dubna 2017 v 17 hodin, knihovna Hradištko – beseda s historikem Alfonsem Adamem
• sobota 29. dubna 2017 v 17 hodin, společenský sál u Chovatelů – koncert zpěváka
Ravena
• neděle 30. dubna 2017, areál hasičské
zbrojnice, pořádá SDH Hradištko – pálení čarodějnic
• neděle 30. dubna 2017, hřiště SK Pikovice,
pořádá SK Pikovice a SDH Pikovice – pálení čarodějnic

vodní síť obce. V této chvíli se řeší oplocení
pozemku, který je již vytyčen včetně příjezdu
a parkoviště.

Údržba komunikací
Největším problémem v naší obci je údržba
a rekonstrukce místních komunikací. Naše
obec má desítky kilometrů místních komunikací. Bohužel náklady na tuto údržbu jsou
obrovské a dotace celkem žádné. Požadavků
dostávám spoustu, ale bohužel ani celý náš celoroční rozpočet by na ty opravy nestačil. A to
splácíme úvěry na kanalizaci Pikovice, stavbu
školy a některé další, protože k dotacím, které
dostaneme, musí obec 15 – 35 % doplatit ze
svých zdrojů podle toho, jak je dotace vyhlášena. Místní komunikace v naší obci jsou skutečně dá se říct největší problém jak z hlediska
investic, tak z hlediska údržby. Věřte i já bych
tady rád měl všude asfalty, nebo jinak upravené povrchy vozovek, bohužel finance skutečně nejsou a děláme jen to nejnutnější dle
našich možností. Omlouvám se, ale bohužel
jinou možnost zatím nemám. V brzké době
se však bude provádět oprava komunikace
Brunšov – Hradištko. Přesný termín zatím
neznáme, budeme vás včas informovat.
• neděle 30. dubna 2017, vyhlídka na Ovčičkách, pořádá o. s. Ovčičky – pálení čarodějnic
• 2. a 3. května 2017, MŠ Hradištko – zápis
k předškolnímu vzdělávání

KALENDÁRIUM

• 5.-7. května 2017, řeka Sázava – 47. ročník
Sázavského pádla
• pondělí 8. května 2017 v 11 hodin, pomník
padlým obětem za 2. světové války – pietní
akt
• 13.-14. května 2017 – běžecký štafetový
závod Vltava Run

Dále se výhledově připravuje rozšíření sběrného dvora o pozemek, který se sběrným
dvorem sousedí, je obecní a bude to nutnost.
Z hlediska sporu s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově vás článkem ve Zpravodaji bude informovat předseda finančního
výboru Ing. Vlk, se kterým tuto problematiku řeším.
Na Sekance proběhlo otevření stezky o historii středověkého městečka, které mělo
spojitost se vznikem obce Hradištko. Tuto
akci pořádalo Regionální muzeum v Jílovém
a společenství Mezi řekami ve spolupráci
s kulturní a školskou komisí naší obce. Dále
bych chtěl ve stručnosti oznámit, že naše
tělocvična bude v části prázdnin uzavřena,
budou se tam provádět větší opravy a revize
elektrické sítě, vody a topení. O jejím provozu budete včas informováni.
Závěrem bych chtěl poděkovat těm občanům, kteří svými příspěvky buď písemnými,
nebo ústními, mě informují o problémech
v obci, které je potřeba řešit. Na obecním
úřadě jsou pro vás u mě dveře otevřené, každého rád přijmu.
Text: ANTONÍN MERTA,
starosta obce
• sobota 20. května 2017, kemp Pikovice –
country festival Trampské Pikovice
• sobota 27. května 2017, řeka Sázava – závod ČPV Sázava (Týnec nad Sázavou – Pikovice)
• 27. a 28. května 2017 od 9 do 17.30, sběrný
dvůr Brunšov – charitativní sbírka
• neděle 4. června 2017 od 14 hodin, fotbalové hřiště – Dětský den
• sobota 17. června 2017 – Hradištská pouť
a letní taneční zábava
• úterý 20. června 2017, MŠ Hradištko – Zahradní slavnost
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{ ROZPOČET }

Rozpočet obce Hradištko na rok 2017 (uvedeno v tisících Kč)
PŘÍJMY
Daňové příjmy, poplatky a dotace
z toho: daně z příjmu, DPH
poplatky odnětí pozemku
místní poplatek za odpad
poplatek ze psů
poplatek vstupné, veř. prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
výherní hrací automaty, loterie
správní poplatky
daň z nemovitostí
dotace
Nedaňové příjmy
z toho: vodné
vodovodní přípojky
kanalizační přípojky, stočné
vratka popl. za odebranou vodu
pronájem byt. a nebyt. hospodářství
prodej a pronájem pozemků
ekokom, odpady podnik., železo
nahodilé příjmy (inert, knihovna, dary)
příjmy z úroků, podíly na zisku, akcie

28 850
22 000
50
2 680
50
20
20
140
50
3 300
540
5 750
3 400
400
650
150
200
300
500
50
100

CELKEM PŘÍJMY

34 600

ROZDÍL PŘÍJMY - VÝDAJE

3 746

SPLÁTKY ÚVĚRU
ROZDÍL PŘÍJMY-VÝDAJE-SPLÁTKY ÚVĚRU

3 746
0

VÝDAJE
Doprava
z toho: oprava silnic
investice
dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
z toho: vodné PSV
vodovodní přípojky, investice
elektrická energie
poplatek Česká inspekce ŽP
opravy, údržby a služby
Kanalizace
Školství
z toho: příspěvek MŠ
příspěvek ZŠ
MŠ investice, projekty, služby a opravy
ZŠ investice, projekty, služby a opravy

2 250
1 900
100
250
4 585
800
800
500
320
2 165
1 849
2 915
855
1 500
510
50

Knihovna
Kultura
Zpravodaj
Tělovýchova - tělocvična
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
z toho: výkup pozemků
projekty (investice a související sl.) a opravy
platby daní a poplatků
ostatní
příspěvky organizacím
Ochrana ovzduší
Sběr a odvoz komun. odpadů, sběrný dvůr
z toho: svoz odpadů
mzdy
materiál, opravy, údržba, investice
Rezerva pro krizové situace
Údržba obce
z toho: mzdy
materiál, opravy a údržba
Zásahová jednotka SDH
z toho: na činnost Hradištko
na činnost Pikovice
Odměny zastupitelstva, volby
Činnost veřejné správy
z toho: mzdy a dohody
DHIM, materiál a opravy
elektrická energie
poštovné, telekomunikace
bankovní poplatky, pojištění
cestovné, školení, příspěvky zam.
pohoštění
neinvestiční příspěvky (sociální)
nájemné
ost. služby (právník, geodeti, web)
Platby daní a poplatků
Placené úroky
CELKEM VÝDAJE

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2017
V rozpočtu na rok 2017 jsme vyčlenili finanční prostředky určené na projektovou
dokumentaci na rozšíření kapacity MŠ Hradištko, dále do projektové dokumentace
rozšíření kanalizace horního Hradištka s připojením na ČOV Pikovice, další opravy
vodovodního řádu ulic Oblouková a Ke Šlemínu, opravy nebo částečná zpevnění povrchů ulic Oblouková, Na Rozhledu a Spojovací. ZŠ chceme dovybavit dalším nábytkem, v MŠ budeme opravovat sociální zařízení ve třídě delfínků. Plánujeme také další
investici do veřejného osvětlení. Také jsme vyhradili finanční prostředky na projektovou dokumentaci na vlastní úpravnu pitné vody.

Realizaci projektů pokračování chodníku
v oblasti V Říčném, rozšíření kapacity MŠ
Hradištko nebo rozšíření kanalizace v horní
části Hradištka chceme financovat ze získané dotace a doplatit z bankovního úvěru
(obdržení dotace je pro nás bohužel pod-
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mínkou realizace). Získání dotace ovlivňují
různé faktory, pro nás je stále zásadní dořešení majetkoprávních sporů s KKP. Hřbitov
chceme financovat z vlastních zdrojů, které
jsme za minulá léta našetřili. Zastupitelstvo
se při realizacích zmíněných projektů a je-

310
160
110
180
380
1 150
1 600
150
1 068
400
100
80
150
338
50
4 790
3 700
890
200
100
1 925
1 605
320
390
340
50
1 260
4 922
2 620
350
30
200
100
150
120
70
482
800
250
460
30 854

jich financování rozhodne podle skutečností, které nastanou.
Největší část příjmů vidíte v oblasti daní,
které jsou závislé na koeficientu daným rozpočtovým určením daní (RUD). Stát vybírá
daně a obcím část vybraných daní dle RUD
zasílá. Výši koeficientu RUD především
ovlivňuje, kolik obyvatel máme na Hradištku hlášených s trvalým pobytem. Vyslovím
zde prosbu. Pokud v naší obci nějaký občan
dlouhodobě žije, ať se prosím férově přihlásí
k trvalému bydlišti v naší obci Hradištko.
Text: TOMÁŠ PIPOTA,
místostarosta

DOPRAVA }

ROZŠÍŘENÍ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY
V současném období byly regionální organizací Pražské intergované dopravy (ROPID)
dokončeny připravované integrace dopravy v oblastech Sedlčanska a Novoknínska
a také v oblastech Benešovska a s tím souvisejícího Neveklovska a Netvořicka, které
prakticky dokončily integraci v rámci celého Středočeského kraje.

Zavedením těchto i ostatních integrací dochází k podstatnému zlepšení osobní autobusové dopravy v uvedených oblastech
i s potřebnou návazností na oblasti další.
V konkrétní praxi to znamená pro naše občany podstatné zlepšení dopravy na stávající
lince č. 438, která bude od 3. dubna 2017 nově
jezdit na trase Benešov – Netvořice – Štěchovice. Dále bude nově integrována linka č. 360
na trase Praha – Štěchovice – Sedlčany, která umožní podstatné navýšení spojů a bude
vedena po shodné trase a zastávkách jako
stávající linky PID (338, 361 a 390), tj. i přes
Zbraslavské náměstí se shodným režimem
zastavování a ukončování na Smíchovském
nádraží. Nově integrována je rovněž linka č.
361 na trase Praha – Štěchovice – Nový Knín,
která bude ve většině případů prodloužena
až do Dobříše.
Změny v jízdním řádu se budou týkat i linky
č. 338 na trase Praha – Hradištko – Pikovice,
která nás jako občany naší obce zajímá nejvíce. Touto provedenou integrací dojde například v pracovní dny ráno ke zkrácení souhrnného intervalu ze Štěchovic do Prahy na 7-8
minut (dnes je to 10 minut), v dopoledních
hodinách ze 30 minut na 20 minut a v odpoledních hodinách z Prahy ze stávajících 15
minut na 10 minut. K tomu však může dojít
pouze změnou časových poloh spojů a zlepšením koordinace časů spojů stávajících linek
PID a nově zařazené sedlčanské linky. Není
tedy nutné zavádět nové spoje, a i přesto dojde ke zkrácení souhrnného intervalu.
ROPID chce těmito opatřeními vyřešit dlouhodobé problémy s přetěžováním víkendových spojů zejména v letním období, proto
dochází k posílení dopravy v některých
mimošpičkových obdobích. Některé pozdní večerní spoje asi nebudou kdovíjak vytížené, na druhou stranu v dnešní době jezdí
autobusy z Prahy po 21. hodině již pouze
jednou za hodinu (souhrnně do Štěchovic),
což ROPID nepovažuje za dostatečné i z hlediska komfortu nabídky. Chce-li však zkrátit
interval v jednom směru, je nutné ho zkrátit
i v druhém, protože autobusy se musí dostat
z jedné konečné na druhou. Pro zpřesnění
jízdního řádu pro cestující se ROPID rozhodl pro sloučení v sobotu a v neděli a mít tak
stejné časové polohy spojů v pozdních večerních hodinách v pracovní dny i o víkendech,
protože rozdíly v poptávce v tomto období
jsou zanedbatelné.
Výše uvedené se tímto dotkne i linky č. 338.
Nejde v žádném případě o zkrácení počtu
spojů, jedná se pouze o změnu některých
časů odjezdu v dopoledních a odpoledních
hodinách z Pikovic a zavedení nového večer-

ního spoje do Prahy v pracovní dny i o víkendech. Zavedenou integrací se mění i některé
časy odjezdů linky č. 338 ze Smíchovského
nádraží. Jde především o odpolední spoje
a večerní spoje. K této informaci jsou následně v tomto Zpravodaji zveřejněny jízdní řády
na linkách č. 338, č. 438 a č. 437, týkajících
se bezprostředně naší obce a jejích obyvatel,
majitelů rekreačních nemovitostí i návštěv-

níků. Veškeré změny s sebou přináší vždy určité komplikace, ne jinak tomu bude zřejmě
i v tomto případě.
Pevně věřím, že si vše sedne a že si naši občané postupem času zvyknou i na tyto změny.
Nejsou to změny, které by se dělali pro úředníky, kteří s nimi přišli, jedná se o změny,
které by mohly výrazně napomoci ke zlepšení stávajícího režimu osobní autobusové
dopravy.
Text: MILAN VÁLA,
pracovník Obecního úřadu Hradištko

INTEGRACE NEVEKLOVSKA A NETVOŘICKA:
Nové autobusové linky PID:

452 Benešov – Chlístov – Týnec nad Sázavou – Krhanice – (Hostěradice) – Kamenný
Přívoz – Jílové u Prahy.
453 Benešov – Chlístov – Pecerady – Týnec nad Sázavou – Lešany – Netvořice
– Neveklov.
454 Benešov – Bystřice – Tisem – Neveklov – (Strážovice) – Křečovice – Nahoruby
(– Nová Živohošť).
455 Benešov – Vatěkov – Neveklov – Stranný – (Nebřich) – Jablonná – Měřín.
459 Benešov – Bystřice / Strážovice – Maršovice – Neveklov.
485 Týnec nad Sázavou – Chářovice – Chleby – Netvořice – (Maskovice)
– Vysoký Újezd – Jablonná / Rabyně.

Změna stávajících linek PID:

332 Linka je z Kamenného Přívozu vedena nově přes Lešany a Netvořice do Neveklova.
362 Linka je nově vedena (bez zastávek) spolehlivější trasou přes Dolní Břežany a Libeř,
vybrané spoje pokračují z Jílového u Prahy jako linka 332 do Neveklova.
390 Linka je prodloužena o úsek Jablonná – Měřín, významně je posílen provoz v pracovní
dny večer a o víkendech.
438 Linka je z Vysokého Újezdu vedena nově přes Netvořice, Chrášťany a Václavice
do Benešova (v úseku Vysoký Újezd – Blaženice – Jablonná – Měřín nahrazena
linkami 390, 455 a 485).

INTEGRACE SEDLČANSKA A NOVOKNÍNSKA:
Nové autobusové linky PID:

360 Smíchovské nádraží – Měchenice – Davle – Štěchovice – Korkyně – Chotilsko –
Nalžovice – Kňovice – Sedlčany (vybrané spoje pokračují mimo PID jako linka D60
do Milevska).
460 Nový Knín – Libčice (– Dražetice – Chramiště – Nový Knín).
486 Sedlčany – Kňovice – Nalžovice – Křepenice – (Nalžovické Podhájí) – Radíč
– Osečany.

Změna stávajících linek PID:

338 Významné posílení provozu v pracovní dny večer a o víkendech.
361 Linka je prodloužena o úsek Nový Knín – Mokrovraty – Stará Huť – Dobříš,
posílení provozu v pracovní dny večer a o víkendech.
390 Linka je prodloužena o úsek Jablonná – Měřín, významně je posílen provoz
v pracovní dny večer a o víkendech.
437 Linka již nebude polookružní a bude nově vedena v trase Nový Knín – Korkyně
– Nové Dvory – Buš – Slapy – Štěchovice – Hradištko (sloučení s původní linkou 439).
438 Linka je z Vysokého Újezdu vedena nově přes Netvořice, Chrášťany a Václavice
do Benešova (v úseku Vysoký Újezd – Blaženice – Jablonná – Měřín
nahrazena linkami 390, 455 a 485).
439 Linka je vedena v nové trase Nový Knín – Prostřední Lhota – Chotilsko – Živohošť.
488 Linka je zkrácena o úsek Nový Knín – Libčice (nahrazeno linkou 460).
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{ TÉMA: PREMONSTRÁTI NA HRADIŠTKU }

V JAKÉ DOBĚ BYLO HRADIŠTKO
MAJETKEM PREMONSTRÁTŮ

Tématem tohoto Zpravodaje jsou historické skutečnosti o vyvlastnění velkostatku Hradištko Královské kanonie premonstrátů na Strahově za druhé světové války a vyplacení
náhrady.

Naše obec se již déle než sedm set let rozvíjí nad soutokem Sázavy a Vltavy. První
zmínky o tvrzi Hradištko se objevují roku
1571. V roce 1638 se tvrz s hospodářstvím
stala majetkem strahovských premonstrátů.
Na místě středověké tvrze dal roku 1709 opat
Vít Seipl postavit barokní zámeček, který
stojí téměř v původní podobě dodnes. Stojí
v centru naší obce a byl obklopen rozsáhlým
hospodářstvím. Za druhé světové války byl
na území naší obce vytvořen vojenský výcvikový prostor. Lidé se museli vystěhovat.
Od okupační moci byla majitelům vyplacena
za nemovitosti náhrada. Kdo se chtěl na své
nemovitosti vrátit, musel to učinit podle
poválečných restitučních předpisů tzv. třetí
republiky. Královská kanonie premonstrátů
na Strahově (dále též jen „KKP“) zákonný
restituční postup nutný k obnovení vlastnictví nedodržela a nevrátila našemu státu obdrženou finanční náhradu. Obec se po válce
úspěšně rozvíjela na majetku, který dříve
vlastnila KKP. Na majetku, který po válce

po právu nezískala KKP zpět do svého vlastnictví. Na základě určovací žaloby byl majetek KKP vrácen. Soudy došly k nesprávnému
závěru, který se snažíme zvrátit.
Po složitém a komplikovaném dohledávání
důkazů bylo před soudy dokázáno, že KKP
byl okupační správou Velkostatek Hradištko
za náhradu vyvlastněn. Po obnovení Československé státnosti a přijetí příslušných
poválečných restitučních předpisů v době
po osvobození nedocházelo k automatickému zpětnému nabytí vlastnického práva
u majetnějších restituentů. KKP patřila mezi
majetnější restituenty, a musela proto řádně
a v souladu s restitučními předpisy uplatnit
u příslušného soudu poválečný restituční
nárok, a to ve lhůtě do 17. 6. 1949, což KKP
ve vztahu k nemovitostem tvořícím Velkostatek Hradištko neučinila a ponechala si vyplacenou náhradovou cenu.
Ve spolupráci s historiky se nám podařilo doplnit naše důkazy do všech podrobností. Vše
do sebe zapadlo. Dohledalo se neuvěřitelné
Příloha č. 2

{

8

}

Dnes neexistující zámecká kaple sv. Anny.

množství důkazů, navzájem se doplňujících
a prokazujících pro KKP nepříjemné skutečnosti.
Příloha č. 2

{ TÉMA: PREMONSTRÁTI NA HRADIŠTKU}
Příloha č. 6

Příloha č. 6

Příloha č. 12
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{ TÉMA: PREMONSTRÁTI NA HRADIŠTKU }
Pohled na velkostatek Hradištko ve 30. letech 20. století

PODROBNÉ HISTORICKÉ SKUTEČNOSTI
O VYVLASTNĚNÍ VELKOSTATKU HRADIŠTKO
A VYPLACENÍ NÁHRADY

Roku 1942 bylo z rozhodnutí zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha
přistoupeno k vytvoření výcvikového prostoru Waffen SS na území mezi Sázavou, Vltavou, Benešovem a Sedlčany. Heydrich svým
výnosem č. 191/42 – I 8 RO 477/503/02 g pověřil Pozemkový úřad pro Čechy a Moravu
(Bodenamt für Böhmen und Mähren), aby
zajistil rychlé vyklízení obcí, přičemž svolil,
aby získání pozemků proběhlo jejich vyvlastněním.
Velkostatek Hradištko vlastněný Královskou
kanonií premonstrátů strahovských, se nacházel na území tzv. zóny Ia, která byla pro
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výcvikový prostor zabrána mezi červnem
a zářím 1942. Zdejší nemovitosti a částečně
i movitý majetek byly Pozemkovým úřadem
oceněny a vyvlastněny ve prospěch Německé
říše. Původním majitelům vyplácel Pozemkový úřad za vyvlastněné nemovitosti náhradu,
a to prostřednictvím Okresní záložny v Benešově. Majitelé si zde pak finanční náhradu
mohli vybrat či nechat převést na jiný účet.
Většina nechávala peníze u záložny uloženy,
neboť předpokládali poválečnou restituci
a vrácení peněz oproti vrácení nemovitostí.
Spisová značka Pozemkového úřadu pro velkostatek Hradištko byla „Hrad 2“. Stanovení

náhrady za velkostatek a její vyplacení se pozdrželo až do počátku roku 1944. Do původní taxy odškodnění nebyly některé položky
zahrnuty. Dr. Josefu Heroldovi (ředitel Správy letoviska Hradištko nad Vltavou Královské kanonie Premonstrátů strahovských) se
podařilo zařídit u Pozemkového úřadu ještě
doplnění těchto skutečností, čímž docílil
zvýšení náhrady za vyvlastnění (odškodňovací sumy). Za toto navýšení mu příslušela
provize. Nemovitosti kanonie byly i se zabaveným inventářem odhadnuty na 5 392 640
korun. Dne 27. ledna 1944 vyzval Pozemkový úřad Královskou kanonii ke smírčímu
jednání, aby výši náhrady odsouhlasila. Kanonii zastupoval její zmocněnec JUDr. Emil
Sobička.
Smírčí jednání s Pozemkovým úřadem se konalo 1. února 1944 v Praze v budově Pozemkového úřadu v paláci Fénix na Václavském
náměstí. Zde byl podepsán vyvlastňovací
výměr a Emil Sobička jménem kanonie prohlásil, že s odškodňovací sumou 5 392 640,korun souhlasí. Částku 5 392 640,- korun
Pozemkový úřad poukázal Okresní záložně
hospodářské v Benešově dne 19. února 1944.
(dokument č. 12). Okresní záložna hospodářská poté bývalým majitelům obvykle vyplácela nejprve 80 % ze stanovené náhrady
a zbytek zadržovala pro případ neuvedených
škod a závad, které by se dodatečně objevily. V případě kanonie se Josefu Heroldovi
podařilo zařídit, že Pozemkový úřad nechal
zadržet pouze 300 000,- korun a zbytek byl
kanonii vyplacen oproti čestnému prohlášení
opata Bohuslava Jarolímka, že kanonie přebírá ručení za případné objevivší se závazky

{ TÉMA: PREMONSTRÁTI NA HRADIŠTKU}
bance pro Čechy
a Moravu dne 10.
3. 1944 (dokument
č. 7). Pozemkovým
úřadem byly pro
Královskou kanonii dále zaplaceny
úroky z prodlení
za dobu od převzetí držby Pozemkovým úřadem
do výplaty náhrady
(1. 8. 1942 – 29. 2.
1944). Tento úrok
čítající 241 900,40
korun byl rovněž
nejprve poukázán
Okresní záložně
hospodářské a poté
rozdělen ve prospěch Josefa Herolda
(126 250,70 korun)
a kanonie, které
příslušela zbývající
částka 115 649,70
korun (dokument č.
13). Tento obnos byl
na konto kanonie č.
4102 připsán dne 19.
dubna 1944 (dokument č. 14).
Z částky 300 000,- korun zadržené u Okresní záložny hospodářské v Benešově kvůli
pohledávce Spořitelny
Pražské byla umořena hypotéka z roku 1912
vyplacením částky 234 936,30 korun. Zbývající část 65 063,70 korun navýšenou o úrok
ve výši 4 554,- korun, poukázala Okresní
záložna hospodářská po odečtení poplatku
Příloha č. 3

(dokumenty č. 2,3). Částku 300 000,- korun
zadržel Pozemkový úřad kvůli pohledávce
Spořitelny Pražské váznoucí na nemovitosti
kanonie na Hradištku, zaknihované v zemských deskách vl. č. 623 (důvodem byla
hypotéka z roku 1912, dokumenty č. 6,12).
Okresní záložna hospodářská v Benešově
dostala příkaz k vyplacení zbytku stanovené
náhrady, tj. 5 092 640,- korun, k 29. únoru
1944 (dokumenty č. 3,12). Tuto částku poukázala Okresní záložna hospodářská v Benešově pro kanonii Zemědělské bance pro
Čechy a Moravu. Z částky bylo ještě sraženo
jako přeplatek 639,- korun a dále 417,70 korun jako dávka z přírůstku hodnoty. K výplatě tedy příslušelo 5 091 583,30 korun.
Emil Sobička, který coby zmocněnec kanonie transakce vyřizoval, nechal na základě
předchozích ujednání s kanonií z této částky
poukázat Josefu Heroldovi 1 718 000,- korun a zbývajících 3 373 583,30 korun poukázal na konto Ústřední pokladny kanonie
Premonstrátů číslo 4102 u Živnostenské
banky v Praze (dokument č. 6). Na konto
kanonie přišel obnos 3 373 583,30 korun dne
8. března 1944 (dokument č. 14).
Kanonie potvrdila přijetí částky 1 718 000,korun pro Josefa Herolda i částky
3 373 583,30 pro sebe dopisem Zemědělské

za vyhotovení kvitance v hodnotě 25,- korun
opět na konto kanonie číslo 4102 u Živnostenské banky v Praze. Na toto konto bylo tedy
dne 28. prosince 1944 poukázáno 69 592,70
korun (dokumenty č. 9, 10, 11, 12).
Proč KKP k uplatnění restitučního nároku
po válce nepřistoupila? Mohlo to být způsobeno obavou z předpokládané povinnosti vrátit veškeré obdržené finanční částky
od bývalé „Velkoněmecké říše“ do Fondu
národní obnovy ve prospěch Československého státu. KKP se díky zjevné snaze jejích
tehdejších profesionálních zástupců podařilo za vyvlastnění obdržet značné částky
a nemalou část z nich obratem vyplatila jako
odměnu jednomu z těchto svých zástupců
– panu řediteli Heroldovi. KKP nemohla
za těchto okolností počítat se souhlasem
zástupců státu, aby si tyto částky ponechala
na úhradu ušlého zisku a jiných škod za období do navrácení. Obdrženou výplatou zaplacených úroků z prodlení již byla odškodněna za dobu od faktického převzetí do doby
výplaty. Nemohla to očekávat s ohledem
jednak na značnou výši obdržených částek,
jakož i na krátkou dobu od jejich vyplacení okupační správou. První platbu obdržela
KKP v únoru 1944 a poslední pak v prosinci
1944. Není bez zajímavosti skutečnost, že
okupační správa plnila své finanční povinnosti vůči KKP ještě v době, kdy se již boje
přesunuly na území ČSR. Vyplácení bylo
ukončeno necelých pět měsíců před koncem
války.
Ve Zpravodaji byla otištěna pouze část příloh. Jejich kompletní přehled bude zveřejněn
na webu obce www.hradistko.cz. V dalším
díle popisujícím historické skutečnosti o velkostatku na Hradištku vás seznámíme s průběhem revize první pozemkové reformy.
Text: Ing. PETR VLK,
zastupitel obce

Příloha č. 14
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{ ROZHOVOR }
Nedávno jsem se dozvěděla, že manžel
jedné mé kolegyně je muzikant. Jeho jméno jsem dosud neznala, ale jeho hudba,
a zvláště texty písní mě oslovily. Požádala
jsem ho o uspořádání koncertu na Hradištku a také o rozhovor, aby ani pro vás nebyl
už neznámý. RAVEN má o čem vyprávět.
Mluví se zaujetím o všem, co dělá. Povídali
jsme si o jeho pestré hudební kariéře, o nepřenositelnosti lidského údělu i o neobvyklém hudebním artefaktu.

 Jaká byla vaše cesta k hudbě?
U mě bylo od dětství jasné, že budu muzikant,
i když jsem z hudebního vzdělání zběhl, jako
ostatně ze všeho – jsem chronický nedokončovač. Od chvíle, kdy jsem začal sám skládat
hudbu, jsem se pokoušel rovnou psát i texty,
a nakonec jsem zjistil, že právě texty jsou pro
mě tím nejpodstatnějším. Sice mě živí muzika
a je to moje hlavní profese, ale je to spíš takový
oslík, kterému naložím na záda pytel s textem
a on musí být schopen ho unést.
 Kdy se vám podařilo prosadit se?
Když mi bylo asi deset let, měli jsme se starším
bráchou kapelu a hráli jsme rokenrol. První
regulérní datované vystoupení před lidmi bylo
v roce 1978 v žižkovském divadle, když mi bylo
12 let. Musely se zfalšovat nějaké papíry, abych
tam mohl tehdy hrát. Poté jsem se od rockové
muziky posunul k folku, jezdil jsem s kytarou
po chmelových štacích. Hrály se dva tři koncerty za den, studenti byli vděční posluchači, to
mě velmi bavilo. V roce 1986 jsem dostal první
profesionální angažmá – nastoupil jsem ke kapele Krausberry a od té doby mě muzika nejen
baví, ale i živí.
Krátce před revolucí jste založil kapelu Nasycen. Ta má zajímavou historii…
Kapela Nasycen měla dobře našlápnuto, ale
po první vydané desce se rozpadla. Mám z té
doby spoustu zážitků, například ze Sovětského
svazu, kam jsme jeli na koncertní turné. Pašovali jsme odtamtud do Československa deklaraci
práv člověka stočenou pod trenýrkami. Celé
nám to připadalo strašně absurdní. S bývalými
členy kapely jsme se pořád potkávali a mluvili
o tom, že by bylo hezké kapelu obnovit. A tak
jsme to před šesti lety udělali.



NENÍ SAMOZŘEJMOS
té době natočila Alice Nellis film Revival.
 VNemohla
tam být nějaká inspirace?

Brácha se mi směje, že i ví, která postava tam
jsem já. Mí synové jsou velmi úspěšní hudebníci
a vystupují po celém světě, takže trapně připomínáme postavy Bolka Polívky a Vojty Dyka. My
jsme ale nechtěli jít cestou tesknění a oprašování
starých fláků, takže jsme před čtyřmi lety vydali
desku s novým repertoárem. Děsí mě představa, jak se sejdou staří pardálové, zahrají si blues
a zavzpomínají, jaké to tehdy bylo pěkné…
také sólově. Jaký je rozdíl mezi
 Vystupujete
hudbou kapely Nasycen a vaší vlastní?

Hudba kapely Nasycen je velkoryse rocková,
košaté aranžmá se spoustou klávesových nástrojů. A moje sólová hudba směřuje k takovému komornímu šansonovému provedení mých
písniček, které jsem napsal s vědomím, že budou nahrány se smyčcovým orchestrem. A tak
vznikla na konci loňského roku má poslední
deska Waltz. K té teď jezdím na turné v komorním provedení ve třech lidech, smyčce zastupuje
violoncello. Ale minulý týden se mi povedlo
první živé vystoupení s orchestrem ve Stavov-

ském divadle a skvělý pocit z tohoto koncertu
ve mně zanechal bacil touhy ještě někdy si to
zopakovat.
vaší poslední desce mě zaujala píseň
 Na
Hvězdy Maxe Mannheimera. Můžete po-

psat, co vás přivedlo k napsání tohoto krásného textu na téma holokaustu?
K židovskému národu a jeho kultuře mám silný
vztah, přestože nemám židovské předky. Téma
holokaustu je pro každého palčivé, nedá se mu
vyhnout, je to takový osten, který musí každý
z nás překročit a nějak se o něj podrápat. Příběh Maxe Mannheimera jsem vyslechl v cyklu
Příběhy 20. století. Jeho vyprávění mě strašně
zaujalo, přestože jemu podobných příběhů už
jsem vyslechl mnoho. Zasáhl mě jeden moment.
Než Max nastoupil do transportu, byl nasazený
jako zemědělský dělník na statku. Pětiletý syn
statkáře se s Maxem spřátelil a líbila se mu jeho
žlutá hvězda, kterou nosil na kabátě. Připadala
mu jako šerifská a chtěl ji od Maxe koupit. Max
se mu snažil vysvětlit, že to nejde, ale jak tohle vysvětlit dítěti? Měl jsem pocit, že v tomhle
jediném rozhovoru se odráží celá hrůza tohoto tématu, že jsou věci, které člověk neprodá,
nezahodí, nepředá na záda někomu jinému. Ta
nepřenositelnost lidského údělu byla obsažena
v tomto momentě. To mě v hlavě trápilo a chtěl
jsem to napsat, ale bál jsem se, aby z toho nebyl
kýč. Nakonec jsem písničku napsal a poslal ji
do Mnichova panu Mannheimerovi. Telefonovali jsme si, poslal mi své paměti a těšil jsem
se, až mu písničku pošlu natočenou se symfonickým orchestrem. Bohužel v den, kdy jsme
dokončili desku, Max zemřel. Stal se kmotrem
desky in memoriam.
sklonku loňského roku vyšla sbírka va Na
šich textů a graficky velmi hezky zpraco-

{

12

}

{ ROZHOVOR }
vaná kniha pod názvem Slovem. Není úplně
běžné vydávat knižně texty k písním.
To bylo pro mě milé překvapení, o chystané knize jsem neměl vůbec tušení. U řady textů jsem
se dokonce přel, že nejsou moje, ale našli nějakou třicet let starou nahrávku a z té vyplynulo,
že jsem se toho vážně dopustil. V naší rodině
jsou dvě generace nazpět samí spisovatelé a já
jsem byl v rodině jediný, kdo ještě neměl knížku,
tak teď se můžu hrdě řadit mezi své předky.
tvorbě se vaši předkové věnovali?
 Jaké
Můj děda Fráňa Kučera byl hornický bás-

ník a při letmém pohledu připomíná tvorbu
Petra Bezruče, akorát pochází z jiného kraje –
z Příbramska. Zdejší havíři hodně pili a jejich
život byl velmi beznadějný. Důlní neštěstí bylo
na denním pořádku. Můj praděd byl v dole přepůlen na dva pradědečky, takže se Fráňa narodil
jako pohrobek a on sám se dožil „pěkných“ 32

dím. Ale s dokumenty mám hodně zkušeností,
takže si to dovedu představit. Stačí, když se dozvím
čas a atmosféru záběru a pak už to zvládnu.
V hudebním světě vystupujete pod pseudonymem. Z jakého důvodu jste ho přijal?
Měl jsem dva jmenovce – country muzikanta
a renomovaného novináře, proto jsem si v roce
1990 vymyslel pseudonym. Vždycky jsem měl
rád báseň o krkavci od Edgara Allana Poa (anglický název básně Havran – Raven, pozn. red.).
A zároveň se mi líbí zvukomalebnost toho slova.
Nejdřív jsem pseudonym používal opatrně, ale
pak se to tak rozšířilo, že teď už své občanské
jméno používám pouze doma a mezi přáteli.



co jste ve svém životě nejvíc hrdý?
 Na
Na svou ženu a děti. Naši synové jsou vel-

mi šikovní. Jan zpívá a Damián hraje na bicí
a produkuje. Nejmladší Vojta zdrhnul z muzi-

STÍ, ŽE MŮŽU HRÁT
let. Po nocích seděl v kavárnách, psal povídky
a poezii a vydával časopis. Ale na rozdíl od Bezruče, který byl poštovní úředník, Fráňa skutečně
fáral, takže došel pěšky do Podlesí u Příbrami,
dal si meltu a šel na šichtu. Zemřel, když byl
mému otci rok, takže ani on si svého otce nepamatoval. Můj otec nejdřív vyrazil na hereckou dráhu, ale nevzali ho na DAMU, tak začal
psát knihy soudniček, a nakonec byl celý život
rozhlasovým redaktorem. Můj bratr jde ve šlépějích otce, pracuje v Českém rozhlase a píše
beletristické knihy a hudební biografie. Nejvíc
v oblibě mám jeho knihu Takový sníh už nepadá. Bratr v ní s velkým citem sepsal otcovy
vzpomínky na jeho pestrý život. Kniha vyšla
i jako audiokniha, máme k tomu takový pořad – herec Roman Štolpa čte povídky, protože
my s bratrem na to nevidíme, bratr vypráví a já
k tomu hraju písničky. V nejbližší době nás čeká
vystoupení na veletrhu Svět knihy.
problémy se zrakem od narození?
 Máte
Ještě ve třiceti letech jsem viděl normálně

a četl knížky, ale od té doby se mi zrak postupně
zhoršuje. To je problém, který máme v genech
po předcích z matčiny strany. Ženy tuto nemoc
přenášejí a muže nemoc postihuje. Takže kromě mě to má i můj bratr a naši dva bratranci.
Tím, že máme tři syny, tak v mojí větvi se už
nemoc nepřenese. Problém by však mohl být
v rodině mého bratra, který má dceru. Ta to ale
vyřešila tak, že vystudovala genetiku a biologii,
a prohlásila, že než bude mít syna, bude takový
odborník, že tento problém vyřeší.
Jak moc vás problémy se zrakem limitují
ve vaší práci?
Například teď mě čeká psaní hudby k padesátiminutovému dokumentu o ruzyňském letišti. Musím pracovat s asistencí, protože už na to nevi-



ky schválně, protože ho štvalo, že jsou v rodině samí muzikanti. Ale nakonec ho to stejně
dohnalo. Teď studuje anglistiku, ale už brnká
na kytaru a uvidíme, co z něj ještě bude. Dva
starší synové dělají hardcore muziku a bez jakékoli mediální podpory pouze s pomocí internetu a vytrvalého koncertování se dokázali prosadit. Se svou kapelou Skywalker hráli v Kanadě,
Americe, Číně, Japonsku, Indonésii a mezitím
v celé Evropě. Bohužel hraní tohoto žánru je
na hranici rentability, takže to není na zbohatnutí, ale především jde o velikou životní zkušenost.

Zpěvák, skladatel, textař, hráč na klávesové nástroje, akordeon, aranžér
a producent Raven (vl. jménem Vladimír Kučera) se narodil v roce 1966
v Praze. Po svých folkových začátcích prošel skupinami Krausberry,
Hubertus, Cairo a Neřež. V roce
1987 založil vlastní kapelu Nasycen.
Na svém kontě má sedm sólových
alb a dvě se skupinou Nasycen.
Jeho nejznámějším hitem je písnička
„Kristiáne, vstávej“, kterou složil pro
zpěvačku Báru Basikovou. Od roku
2007 žije s rodinou na Slapech. Je ženatý, má tři syny. Manželka Petra vyučuje v ZŠ Hradištko anglický jazyk.
pelu Neřež, tak na koncertu zjistí, že mé písničky už někde slyšeli.
mít s sebou i hrací láhev od koňaku?
 Budete
Dočetla jsem se o ní v jednom vašem roz-

hovoru a vybavilo se mi, že když jsem byla malá,
měli jsme doma podobnou láhev a hrozně ráda jsem si s ní hrála. Místo víčka byl zapalovač, když se otevřela, vyjely držáky na cigarety
a zespoda se natahovala klíčkem a hrála melodii. Půjčovala jsem si ji jenom tajně…
Mně to rodiče taky zakazovali. Říkali, že bych
ji zničil. Ta moje láhev hrála melodii z Labutího jezera a objela se mnou strašně koncertů, ale nebyla na to bohužel stavěná. Nejdřív
jsem utrhl ten klíček, tak jsem ji natahoval
kleštěmi, a teď už nejde ani to. Nutně bych ji
potřeboval opravit. Na albu Košile je písnička
Labutí jezero, kde na konci láhev hraje a je její

vůči jejich hudbě
 Jste
kritický?

Vůbec jsem stylu jejich
hudby nerozuměl. Měl
jsem pocit, že se tam jenom strašně křičí a působí
to neuvěřitelně agresivně. Ale až díky nim jsem
zjistil, že posluchači této
hudby stojí na dobré straně barikády – vyhýbají se
narkotikům, jsou antifašisti. Syn Damián kromě své
kapely vystupuje už sedm
let také se mnou, doprovází mě na perkuse a na kytaru. Tím, že hraje
dynamickou a agresivní hudbu, dodává mým
šansonům neskutečnou energii.
co se mohou těšit lidé, kteří se chystají
 Na
přijít na váš koncert na Hradištku?

Uslyší písničky, které si nehrají na velké umění.
Jsou to písničky o životě, o lásce, příběhy reálných lidí nebo kompilace více příběhů, legrační
písničky, ale i židovské téma… Pokud jsou mezi
místními fanoušci folkové hudby, kteří znají ka-

nedílnou součástí. Je to velmi smutná písnička,
kterou jsem složil jako první písničku poté, co
mě ranila mrtvice. Ne nadarmo půlku písničky
hraju jenom levou rukou, pravá v té době ještě
nemohla. Když hraju první sloku a jedna ruka
se mi válí v klíně, tak si vždycky připomenu, že
to není samozřejmost, že můžu hrát.
Děkuji za rozhovor.

Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

RECITAČNÍ
SOUTĚŽ V RUDNÉ
Ve středu 7. března a čtvrtek 8. března se
naše škola už druhým rokem zúčastnila
oblastního kola recitační soutěže v Rudné.
Soutěži předcházela třídní a školní kola,
ze kterých vyšli vítězové, kteří pak reprezentovali naši školu.

třída), za hru na hudební nástroj v kategorii
starších žáků dvě zlaté stuhy – Tomáš Charvát (7. třída) za skvělý klavírní výkon a Anna
Buriánková (6. třída) za mimořádný hudební
projev a hru na harfu. Nejdéle na své vystoupení čekali zpěváčci sboru. Pátí v pořadí, při
15členném zastoupení předvedli tři jarní
písně. I v této kategorii soutěžilo na dvacet
souborů. Na vyhlášení výsledků jsme čekali
až do 19.20 hodin, avšak čekání se vyplatilo!
Za nadšeného jásotu hradištských zpěváčků
jsem s nejmladší členkou sboru šla převzít
bronzovou stuhu v kategorii dětských sborů. Unavení, ale moc šťastní z první úrody
úspěchů jsme se všichni v pozdních hodinách
vrátili zpět do naší malebné vísky.
Moc, moc děkuji za pomoc paní učitelce L. Kostečkové a všem rodičům a přátelům hudby, za uhrazení klavírního doprovodu. Vaší
pomoci si nezměrně vážím a jsem potěšena
z toho, jak nadšení jste z muzicírování svých
dětí. Ať sbor kvete a radostně zní!

V kategorii 0, která je určena pouze 1. ročníkům nás skvěle reprezentovali Linda Tittlbachová a Tomáš Froněk. Vzhledem k tomu, že
z této skupiny nelze postoupit do krajského
kola, většina škol prvňáčky nepřihlašuje. O to
větší uznání a potlesk si všech 12 dětí, které se
odvážily vystoupit, zasloužily. Další kategorie
už byly obsazeny mnohem více, v každé bylo
cca 30 recitátorů.
V I. kategorii soutěžili žáci 2. a 3. ročníků (Filip
Bartoš a Filip Kirchberger), v II. přednášely
děti z 4. a 5. ročníků (David Maxa, Ema Zavadilová, Bibiana Lorencová). Z každé kategorie mohli postoupit pouze dva soutěžící, což
se nám sice nepodařilo, ale dvě z našich dětí
(Filip Bartoš a David Maxa) získaly zvláštní
uznání poroty za pěkný přednes, což v konkurenci ostatních dětí byl moc pěkný výkon.
Následující den ve III. kategorii za nás soutěžili dva šesťáci – Adéla Jircová a Honza Zavadil. Oba se svého úkolu zhostili také skvěle,
i oni přivezli pochvalné listy a Adélka navíc
čestné uznání za přirozený projev. Krom toho
si oba zaslouží pochvalu za vzorné chování
a velkou trpělivost, soutěž trvala s několika
přestávkami pro porotu celé dopoledne až
do 13.00. Ani nám nevadilo, že krajské kolo
v Kolíně letos obsadí jiní. Děti dostaly ideální
příležitost porovnat své výkony a získat velmi
cenné zkušenosti. Na závěr soutěže porotci
velmi ochotně individuálně seznámili děti,
které projevily zájem, se svými poznámkami
„pod čarou“ a umožnili tak nahlédnout pod
pokličku pravého recitátorského umění.

Text a foto:
PETRA JENČKOVÁ

Text: LENKA KOSTEČKOVÁ
a JANA CHADIMOVÁ

JARNÍ PETRKLÍČ
– 29. ROČNÍK
Po absolvování školního kola jsme se ve čtvrtek 23. března vydali do „velké Prahy“, abychom poprvé otestovali hudební nadání vítězů sólistů – zpěváčků i instrumentalistů
a získané dovednosti a možnosti pěveckého sboru.

Soutěž probíhala v několika kategoriích:
mladší zpěváci, starší zpěváci, mladší instrumentalisté, starší instrumentalisté, komorní
soubory a větší sbory, soubory. Naše škola vyslala zástupce do čtyř kategorií. Přiznám, že
kvalita konkurence byla vysoká a každá kategorie čítala 20 a více účastníků. Přestože jsem
věděla, že naši hudebníčci jsou připraveni
a veškerá vystoupení mají nacvičená, obávala
jsem se možné trémy a nejistoty před tak velkým publikem a odbornou porotou. Zvláště,
když nám tři dny před soutěží odřekla účast
paní klavíristka. I to se však v dobré obrátilo
a všichni mladí muzikanti vystoupili za klavírního doprovodu skvělého p. Badarovského.
Po celý festivalový den jsem se dmula pýchou,
neboť děti byly kultivovanými a soustředěnými posluchači.
Což teprve, když postupně předváděli svá vystoupení! Všichni byli stateční, zpívali s radostí a odhodláním. Po každé kategorii bylo
vyhlášení vítězů, a tak jsme postupně získávali – stříbrnou stuhu za sólo zpěv mladších
žáků – David Maxa (4. třída), stříbrnou stuhu
za sólo zpěv starších žáků – Adéla Jircová (6.

LYŽÁK 2017

V pondělí 6. března jsme vyrazili na lyžařský kurz na naši dobře známou, mnoha akcemi prověřenou a osvědčenou Šumavu.
Intuice nás opět nezklamala, a i přes jarní počasí v nížinách
v pondělí nasněžilo na horách krásných 10 cm nového sněhu.
Lyžařskému výcviku tedy nic nestálo v cestě.

Novinkou byla možnost naučit se na snowboardu, které využila
cca čtvrtina zúčastněných. Kopec Belveder jsme tedy ke všeobecné
spokojenosti brázdili na lyžích i prknech. Od pondělí do čtvrtka
jsme pilně trénovali, abychom toto úsilí nakonec zúročili v pátečním „sranda závodu“. Všichni bojovali statečně a dosahovali
neuvěřitelných výkonů. Sedmáci a osmáci si kurz užili, večery byly
naplněné hrami a tancem, volných chvilek se nikomu moc nedostávalo. Unavení jsme v pátek dorazili domů. Myslím, že nikdo
účasti na kurzu nelitoval.
Text a foto: IVA MAXOVÁ
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{ ŠKOLA, ŠKOLKA }

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADIŠTKO
Zápis dětí k docházce od školního roku 2017/2018 proběhne v sídle mateřské školy
na adrese Pikovická 270, Hradištko. Ředitelka Mateřské školy Hradištko po dohodě se
zřizovatelem a v souladu se školským zákonem stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Vydávání žádostí k přijetí
+ evidenčního listu
K dispozici jsou na www.skolkahradistko.cz
a dále budou k vyzvednutí v mateřské škole vždy v pondělí od 14.30 do 16.00 hodin
(nebo dle dohody) ve třídě dráčků v budově MŠ.
Zápis bude probíhat ve dnech:

2. 5. 2017 16.00 – 18.30 hodin
3. 5. 2017 16.00 – 18.30 hodin
V těchto termínech si můžete prohlédnout
mateřskou školu.

K zápisu s sebou:

• žádost o přijetí
• vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (slouží také jako doklad, že se dítě

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze
imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; očkování
není nutné dokládat u dětí povinně se
předškolně vzdělávajících)
• písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře
v případě dítěte se zdravotním postižením
• originál rodného listu dítěte, občanský
průkaz zákonného zástupce dítěte, doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR
zákonného zástupce dítěte, které není státním občanem ČR
Kritéria, podle kterých bude rozhodnuto o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ, budou
zveřejněna týden před zápisem u vstupu

do MŠ Hradištko a na www.skolkahradistko.cz.
Mateřská škola Hradištko má maximální
kapacitu 73 dětí. Nerozhoduje pořadí přijetí
přihlášek.

Zveřejnění výsledků
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí
u vstupu do MŠ Hradištko a na www.skolkahradistko.cz. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín
zveřejnění je stanoven na 29. 5. 2017. V seznamu nemohou být zveřejněna jména. Děti
zde budou uvedeny pod registračními čísly,
která obdrží u zápisu. Přijatým dětem nebude
rozhodnutí v písemné podobě doručováno,
bude nachystáno k osobnímu převzetí v MŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude
zasláno doporučeně, v písemné podobě.
Text: Mgr. MAGDA BÍLKOVÁ,
ředitelka MŠ

Informace o povinném předškolním vzdělávání
určeným pro zákonné zástupce dětí
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní
vzdělávání povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit
ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole
v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče
o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje
na děti s hlubokým mentálním postižením.
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude
dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové
mateřské škole. Školský obvod Hradištka
je vymezen katastrálním územím obce.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání Mateřské školy Hradištko, okres Praha-západ
se koná ve dnech 2. a 3. května 2017.
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání (za děti,
které již MŠ Hradištko navštěvují, není
nutné znovu podávat žádost). Žádost je
k dispozici v MŠ Hradištko nebo ke stažení na webu www.skolkahradisko.cz.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zá-

konný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce
nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním
řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů
nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu
pravidelné denní docházky v pracovních
dnech po dobu 4 souvislých hodin denně.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
Individuální vzdělávání dítěte – oznámí
zákonný zástupce písemně v době zápisu,
nejpozději do konce května (pokud se
bude individuálně vzdělávat po převážnou
část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se
následně bez docházky dítěte do mateřské
školy. Bližší informace poskytne ředitelka MŠ Hradištko osobně. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte
u ověření úrovně osvojování očekávaných
výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškol-

ní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se
o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení
pro další postup při vzdělávání. Dítě může
být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení,
než je mateřská škola.
Vzdělávání v přípravné třídě základní
školy (určené pouze pro děti s uděleným
odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
(informace podá ředitel konkrétní základní
školy nebo základní školy speciální). Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové
mateřské škole.
Vzdělávání v zahraniční škole na území
České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
6. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve
školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je
ukončeno až začátkem plnění povinné
školní docházky.

Kontaktní adresy pro dotazy:

mshradistko@seznam.cz,
ms@msmt.cz.
Text: MAGDA BÍLKOVÁ,
ředitelka MŠ Hradištko
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{ KNIHOVNA }

O KNIHOVNĚ PRO TY, KTEŘÍ JI NENAVŠTĚVUJÍ
Čtení je zdravá volnočasová aktivita. Můžete se při něm něco nového naučit nebo výborně relaxovat. Díky čtení budete chytřejší, vzdělanější, úspěšnější. Knihy rozšiřují váš
rozhled, podněcují fantazii, učí empatii, sociálnímu cítění, umí zvednout náladu, pobavit i dojmout.

Pokud čtete knihy, podporujete čtenářskou
kulturu a tisíciletou tradici tohoto média.
Pokud si najdete čas pro hlasité předčítání,
a to nejen dětem, ale i seniorům, pomůžete
jim trénovat paměť, uspokojíte jejich emoční
potřeby, zabráníte vzniku závislosti (nejen)
na televizi, zaženete nudu, a hlavně posílíte
pevné pouto mezi vámi. Čtení je zábava pro
všechny, a když budete chodit do knihovny,
skoro nic vás to nebude stát.
Ještě nevíte, proč byste měli chodit do
knihovny? Protože tam potkáte samé milé
lidi, v knihovně není nikdo naštvaný. Nemusí
se tam šeptat, takže si můžete popovídat, využít útulný prostor, když je venku ošklivé počasí. Děti tu bývají hodné, a když je přestane
bavit prohlížet si knihy nebo si hrát, vydrží
se dlouho točit kolem sloupů. V knihovně se

hodně dozvíte, buď přímo od paní knihovnice, nebo od ostatních návštěvníků. Když
někoho potkáte cestou a on se zeptá, kam
jdete, bude znít lépe odpověď, že jdete do
knihovny, než to, že jdete do hospody (už
zase?). Knihovna už dávno není starosvětská
instituce pro divné intelektuály. Knihovna je
pro všechny. Už to o ní ví 15 % obyvatel naší
obce, tak proč ne vy?

Hradištský klub dam
Poslední únorový čtvrtek jsme zahájili činnost „Hradištského klubu dam“. Rozhodli
jsme se využít prostor knihovny pro aktivitu,
jaká zde už dlouho chyběla. Každý poslední
čtvrtek v měsíci v čase od 10 do 12 hodin mohou do knihovny přijít všechny místní dámy,
které si chtějí v klidu popovídat, sdílet své

NOVÉ KNIHY O NAŠEM KRAJI
Kniha nabízí výlety na 33 známých i méně známých vyhlídek nad meandry středního toku Vltavy. Vyhlídky jsou za sebou řazeny v pořadí od místa soutoku Vltavy s Otavou a dál
po proudu řeky Vltavy. Pojmenovány jsou tak, jak je uvádějí
turistické mapy, nebo jak je nazývají místní obyvatelé. Většina z nich je přístupná po turistických značkách, některé jsou
součástí naučných stezek, k některým se dostanete jen pomocí popisu trasy nebo díky uvedeným souřadnicím. Všechny mají své kouzlo a jsou vhodné jak pro rodinné výlety, tak
pro vyznavače individuální turistiky a romantiky.
Kniha poutavým jazykem přibližuje historii vzniku vojenského
cvičiště SS. Jednotlivé kapitoly ukazují vzrůstající požadavky
nacistů, zabírání vesnic a těžký osud desetitisíců lidí, kteří přišli o domov. Text doprovází více než 150 obrazových příloh
získaných po dvanáctiletém výzkumu v českých a německých
archivech.
Během druhé světové války vzniklo
na území dnešní České republiky na 38
pobočných koncentračních táborů. Spadaly pod koncentrační tábory Flossenbürg, Gross-Rosen a Osvětim a pracovali v nich vězni z mnoha
států Evropy, židovští i političtí vězni. Mezi podniky zaměstnávajícími vězně a koncentračními tábory fungoval propracovaný
systém spolupráce. Nucené práce v pobočných koncentračních táborech byly součástí proměny jednotlivých oblastí v Sudetech a protektorátu ve výrobní prostor Říše.
Alfons Adam působí v Ústavu pro studium totalitních režimů. Jeho
kniha vyšla v roce 2013 v Německu, teprve poté se dočkala českého překladu. Kniha nabízí
první ucelený pohled na existenci pobočných koncentračních táborů na území naší republiky,
kterými prošlo na 30 000 lidí. Jedním z nich byl i koncentrační tábor Hradištko.
Zveme Vás na besedu s Alfonsem Adamem, která se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 17
hodin v knihovně Hradištko.
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zážitky z četby, něco společně tvořit. Náplní
setkání bude povídání o knihách, o historii
našeho kraje, trénink paměti nebo různé vyrábění a tvoření.
Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ

Otevírací doba knihovny:
Úterý:
13–19 hodin
Čtvrtek: 13–16 hodin

NOVINKY
PRO DOSPĚLÉ:
R. Třeštíková – Bábovky
J. Hájíček – Zloději zelených koní
T. Boučková – Život je nádherný
M. Klevisová – Štěstí je zadarmo
A. Mornštajnová – Hana
V. Vondruška – Dobronínské moryáty
H. Pawlowská – Tři metry vášně
O. Štindl – K hranici
R. Brynza – Noční lov
P. Coelho – Vyzvědačka
L. Kepler – Lovec králíků
J. Hanová – Oko za oko
H. Howey – Silo 3: Prach
M. Bussi – Maminka neříká pravdu
B. Minier – Zkurvenej příběh
L. Meachamová – Poselství růží
B. Erskine – Spáčův hrad
J. Picoultová – Vypravěčka
H. Fieldingová – Dítě Bridget Jonesové
M. Kondo – Zázračný úklid
J. Padevět – Krvavé léto 1945
I. Klich – Vltavské vyhlídky
T. Zouzal – Zabráno pro SS

NOVINKY PRO DĚTI
A MLÁDEŽ

H. Tullet – Barvy
P. Čech – O mráčkovi; A
Z. Karlík – Poddan a Čmuchal
D. Mrázková – Auto z pralesa
K. Schaapman – Dům myšek
P. Stančík – Jezevec Chrujda
našel velkou lásečku
A. Kastnerová – O nevyřáděném dědečkovi
J. Kinney – Deník malého poseroutky 10.
V. Havel – Pižďuchové
R. Johnson – Julinka a její zvířátka
F. Nepil – Pohádkový svět F. Nepila
J. Vodňanský – Dětem
B. Klárová – Překlep a Škraloup
P. Sís – Tibet: Tajemství červené krabičky
J. K. Rowlingová – Fantastická zvířata
Ch. Priestley – Příšerné příběhy z Černé lodi
J. Wilsonová – Katy
J. Picoultová – Láska mezi písmenky
F. Zappia – Uvnitř mé hlavy
Z. Sugg – Girl Online na turné
Kol. autorů – Pravěké dějiny země
J. Černý – Obrázky z moderních
československých dějin
B. Taylor – Arktida a Antarktida

{ ŠKOLA, SPOLEČENSKÁ KRONIKA }

POSTŘEHY ZE ŠKOLNÍ PRAXE...
Osmáci se pomalu rozhodují, kam se budou hlásit, deváťákům se blíží přijímací zkoušky, začíná se šířit nervozita, strach ze selhání, někteří již teď propadají hysterii a panice.
Ráda bych podpořila nejen je, ale i jejich rodiče několika postřehy z praxe. Týkají se studia i všeobecného přístupu k pubertálním a dospívajícím dětem.

Známky nejsou to nejdůležitější!
Nepropadněte dojmu, že se dítě učí kvůli vyznamenání či samým jedničkám. Nepřeneste
tento postoj na dítě. Neupínejte se pouze na
jeho výkon. Důležitější než známky je jeho
schopnost navazovat fungující sociální vazby,
dovednost empatie, týmové spolupráce. Učení neznamená nabiflovat se něco zpaměti, ale
pochopit a umět aplikovat poznání v praxi.

Motivace
Nepřehánějte to s odměnami. Motivací ke
vzdělávání by měla být touha něco se dozvědět, růst, posouvat se, uplatnit se ve vysněném oboru, být samostatný a soběstačný.
Jestli tomu trochu pomůže i nový telefon
nebo notebook pro studenta gymnázia, tak
proč ne. Ale neměl by to být ten prvotní důvod, proč dítě o něco usiluje. Svoji motivaci
by mělo mít zvnitřněnou.

Realisticky zhodnoťte jejich síly!
Při volbě studijního oboru netlačte děti někam, kam nechtějí. Výrazně tím zvyšujete
riziko, že danou školu nedokončí, budou
studijně neúspěšné nebo budou školy střídat. Cílem je spokojený student nebo učeň,
ne štvanec stále na pokraji nervového zhrou-

cení. Respektujte limity svého dítěte, naslouchejte mu. Mějte pro jeho sny či ambice (byť
na váš vkus třeba příliš nízké) pochopení.

Podpořte dětem zdravé sebevědomí!
Zdůrazňuji slovo „zdravé“. Setkáváme se se
dvěma extrémy. Buď se žáci podceňují a jsou
si jistí tím, že všechno musí dopadnout špatně, nic nezvládnou, selžou… Nebo vídáme
děti, které jsou naopak přehnaně sebevědomé až arogantní, přestože jejich faktické výkony tomu naprosto neodpovídají. Jaké pak
musí zažívat hořké chvilky plné zklamání,
když je nikdo nikde nevítá s dostatečným
obdivem k jejich domnělé jedinečnosti… Vychovávejte samostatné jedince, kteří si jsou
vědomi nejen hodnoty své, ale respektují i
ostatní bytosti.

Hlídejte pravidelný denní režim
svých dětí!
Všímejte si návyků svého dítěte. Snídá? Má
nějaký pohyb? Kolik času denně tráví u počítače, televize či telefonu? Nemá příliš mnoho
kroužků? V kolik chodí spát? Sice již vypadají
jako dospělí, ale zdání klame. Děti by neměly
usínat u televize (v dětském pokoji by vůbec
neměla být). V noci by neměly jejich spánek

NAŠI JUBILANTI

Přátelské posezení s jubilanty proběhlo 26. listopadu
2016 ve společenském sále ČMSCH.

90
Zdeňka Křivánková
Josef Mejsnar

85
Ludvík Trnka
Anežka Burdová
Josef Ebr

70
Hana Řepová
Petr Sedláček
Antonín Špoula
Pavel Baibl
Vladimíra Šťastná
Pavel Pokorný
Milan Marounek

rušit přicházející zprávy či pípání telefonu.
Někteří žáci nám pak ve škole polehávají po
lavicích neschopní kloudné aktivity či pouhého soustředění.

Mami, nemusíš mě furt kontrolovat!
Kontrolujte své děti. Máte na to nejen právo,
je to vaše povinnost, do 18 let jste za své dítě
zodpovědní. Děti to ocení. Sice brblají, ale
dáváte jim signál, že o ně máte zájem a starost. I u pubertálních a dospívajících mláďat
byste měli vědět, kde jsou, s kým tam jsou,
co tam dělají a kdy přijdou. Je prokázáno, že
děti, jejichž rodiče mají o jejich aktivitách
přehled, jsou méně náchylné k závislostem
a rizikovému chování obecně. A to se vám
vyplatí v okamžiku, kdy je po ukončení základní školy vypustíte ke studiu do Prahy.
Ráda bych na závěr zdůraznila nutnost komunikace mezi rodiči a jejich dětmi. Diskutujte doma, dejte prostor jejich názorům,
berte je již jako partnery. Ve škole s nimi hovoříme hodně a vnímáme, že jsou nevypovídané. Velice touží po tříbení svých názorů
právě prostřednictvím diskuze. Naslouchejte
jim, předkládejte jim argumenty, nestavte své
názory jako hotové, posvátné a nedotknutelné. Třeba vás překvapí zajímavým pohledem
na věc. Ať se vám daří!
Text: Mgr. KLÁRA BUDILOVÁ
Věra Nejedlá
Olga Divišová
Václav Bříza
Jiřina Mikešová
Jiřina Roučková
Marie Pivoňková
Jiří Bejšovec
Olga Roháčová
Luboš Borovec
Jana Radová
Marie Glasnáková
Stanislav Fečo
Eva Tošnarová

80

foto: Hedvika Ježková-Czurdová

Markéta Trnková
Marie Benediktová
Jaroslava Marková
Zdeňka Horáčková
Otta Suchomel
Marie Šimoníková
Hana Purkrábková
Hana Sládková
Václav Sládek

75
Vladimír Glasnák
Zdeňka Šámalová
Růžena Šimáčková
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PAULOWNIA

Na jaře v roce 2015 upoutal pozornost, zejména zaměstnanců
ČMSCH, kvetoucí strom, který vidíte na obrázku. Další lidé si ho
všimli při cestě na Ovčičky, a to v ulici Chovatelů mezi bytovkami a budovou, kde sídlí obecní úřad, když pohlédli vlevo. Co je to
za strom?

Vrátil jsem se do svého mládí, do roku 1959.
Shodou okolností, či náhodou, v časopise
ČSAV ŽIVA vyšel článek s obrázky, které mi
poskytly informaci o stromu, který jsem poprvé viděl kvést v Nitře pod Zoborem – je
to Paulownia tomentosa, či plstnatá. Později
jsem se potkal s tímto zajímavým a krásným
stromem v Průhonicích, v arboretu Bílá Lhota, v Bratislavě i na dalších místech. Pochází
z jihovýchodní Číny – císařský strom. Jiné
zdroje uvádí jeho původ ze střední a západní
Číny anebo z Japonska.
Já jsem se do toho stromu zamiloval. Snažil
jsem se jej pěstovat, celkem úspěšně, v květináčích, ale je to strom veliký, takže po několika málo létech mu květináče nestačily. Asi
v roce 1980 se mi jej podařilo z malinkých semínek vypěstovat na Hradištku. „Zaplevelil“
jsem jím prostory současné ČMSCH i některých částí Prahy. Např. „můj“ krásný exemplář
roste v Jinonicích. Nezávisle na mém nápadu
Praha 5 vysadila na Andělu mnoho těchto
stromů, ale až řadu let po mém zamilování se

do Paulownie. Všimněte si jich, určitě budou i letos kvést.
Pravda, v Praze je Paulownií více. V Holešovičkách dokonce
Hotel Paulownia, ale
jeho symbol – strom
Paulownia je již věkem dosti poznamenán.
Strom pojmenoval německý botanik Philipp
Franz von Siebold na počest ruské princezny, dcery cara Pavla I., královny Nizozemska
v létech 1840–1849, matky krále Viléma III.
Nizozemského, Anny Pavlovny Romanovové
(nebo Ruské).
V Číně je starým zvykem zasadit císařský
strom při narození děvčátka; rychle rostoucí
strom roste spolu s ní a když pak dívka dospěje, strom se porazí a vyrobí se z něj předměty do její výbavy.
Další zajímavosti o tomto pozoruhodném

stromě s velkými listy a krásnými květy lze
nalézt na řadě internetových stránek. Paulownie se obalí květy na jaře v květnu – pokud
zima nebyla moc mrazivá, pokud se na jaře
nestřídaly silnější mrazíky s teplejšími dny
a pokud v předcházejícím roce mohla nasadit
poupata, která se rozvinou na jaře příštího
roku. V roce 2016 nasadily mé Paulownie
hodně poupat a doufám, že květen 2017 jim
umožní se rozvinout, přestože zima byla poněkud chladnější.
Text a foto: VLADIMÍR GLASNÁK

JAK JSME LOVILI NA SEKANCE

Když jsme třetí březnovou v sobotu vyrazili na Sekanku uklízet les, moc se nám tedy nechtělo. Popravdě řečeno: v sobotu, v půl deváté ráno sbírat po lese odpadky… Dovedla
jsem si představit zábavnější činnosti. Když do toho začalo slabě mrholit, začala jsem
i proklínat chvíli, kdy jsem slíbila, že dorazíme.

Nic naplat, slib je slib, teple (a hnusně, abychom se hodili na skládku) jsme se se synem Vendelínem oblékli a vyrazili. Já popohánějíc Vendelína sliby, že až přijdeme domů,
že si čas ukradený od televize a sladkého lenošení vynahradíme dvojnásob a mravokárným poučováním, že nám les budě vděčný
a že konáme dobro, on brblajíc, že už teď ho

bolí nohy! (Musím přiznat, že byl poprvé
takhle brzy ráno na procházce v lese).
Ale když jsme přicházeli blíž a blíž na Sekanku, rázem nás nechuť přešla. Připadali jsme
si jako v akčním filmu nebo přinejmenším
v nějakém díle detektivního seriálu – všude
myslivci, hasiči a jejich obří vozy, pár náklaďáků, všude oheň, kouř a něco hledající lidé.

Vyfasovali jsme pytel na odpadky a rukavice
a připojili se také to NĚCO hledat.
Zpočátku jsme mysleli, že nemůžeme zvládnout naplnit odpadky ani jediný pytel, šlo to
pomalu, ale jak se ukázalo, roky neuklizená
Sekanka a „přející“ bordeláři nám toho tady
nechali ke sběru dost. Už při plnění druhého
pytle jsme dospěli k jisté zručnosti ve sběru odpadků, ale hlavně se v nás probudil
duch pravěkého lovce – vrhali jsme se i pro
malé odpadky ze srázu, do trnitého maliní
či do křovisek, kde jsme neměli jistotu, že
na nás nevylítne divá zvěř. Když jsem navíc
našla, vyhrabala a odklidila pytlík od mléka
(ano, děti, ještě před 30 lety se mléko dalo
koupit v igeliťáku), jakožto důkaz mnohaleté
skládky, měla jsem větší radost z nálezu, než
kdybych našla na Sekance keltskou minci
Duhovku .
Odpoledne, když jsme se váleli na gauči
a dívali se na slíbenou telku, jsem se přistihla, že stejně stále přemýšlím nad tím, kolik
tam toho asi zůstalo a jestli se nemám vrátit
ještě hledat. Že by uklízení lesa bylo návykové? Nevím, ale určitě výchovné: klidně se
vsadím, že Vendelín si příště dobře rozmyslí
cokoliv v lese odhodit!
Text: JARMILA DVOŘÁKOVÁ,
foto: Lucie Hašková
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ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2017:
LIDEM NENÍ LHOSTEJNÉ, V ČEM ŽIJÍ

Řeka Sázava je opět o něco čistší. Postarali se o to dobrovolníci, kteří se druhý dubnový
víkend v rámci 12. ročníku projektu Čistá řeka Sázava vydali uklidit její břehy a okolí.
Pod heslem „Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou“ přiložilo ruku k dílu v 90kilometrovém
úseku mezi Kácovem a Pikovicemi, kde akci organizovala společnost Posázaví o.p.s., kolem 1 500 dobrovolníků, kteří podle předběžných výsledků sesbírali 15 tun odpadků.

Řeka Sázava se počtvrté uklízela už od pramene až po soutok s Vltavou, tedy kolem
200 kilometrů. Celkové počty dobrovolníků
a sesbíraného odpadu zatím nejsou známy.
Sečteno a podtrženo: nepořádku kolem řeky
ubývá, ale přibývá rukou ochotných pomoci
s úklidem břehů.
„Čistá řeka Sázava už není jen honbou za tunami odpadků. Je to nástroj, jak měnit myšlení lidí ve prospěch přírody,“ řekla manažerka projektu Denisa Cibulková ze společnosti
Posázaví o.p.s. Poděkovala dobrovolníkům
nejen za odvedenou práci při samotném
úklidu, ale také za jejich velkou pomoc s
šířením myšlenky projektu, jíž je přirozená
ohleduplnost k přírodě a k místům, kde žijeme. Denisa Cibulková s povděkem zjistila, že
z většiny byly letos mezi sebranými odpadky
naplaveniny nebo staré černé skládky, které
se přes veškeré úsilí dobrovolníků v uplynulých letech nepodařilo odstranit. „Trápí mě
také velké množství přírodního materiálu,

tedy ořezaných větví a shrabaného listí, který se hromadí na březích a při povodních by
mohl být velmi nebezpečný,“ dodala.
Podobné zkušenosti z letošního úklidu má
také Martin Moravec, který s partou dobrovolníků pomáhal řece mezi Týncem nad
Sázavou a Pikovicemi. „U Vojenského technického muzea v Lešanech jsme opět uklízeli
staré skládky. Každý rok se tu snažíme příro-

dě odlehčit, přesto je tu práce ještě na hodně let. Doufáme, že se nám do toho jednou
podaří zapojit i vojáky,“ řekl. Černé skládky,
které na březích řeky stále nacházejí, většinou odkryje velká voda nebo přívalový déšť.
I letos se tak na korbě nákladního auta, který
odpad odváželo na skládku, objevily pneumatiky, zbytky železných konstrukcí, staré
kolo, kamna nebo kusy pletiva.
Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou financovanou z dotací od obcí, z příspěvku sponzorů a dalších dárců.
Text: JAROSLAVA TŮMOVÁ
foto: Olga Špátová

NEJEN JARNÍ ZAMYŠLENÍ

Dnes bych se chtěla zamyslet nad čistým životem v naší obci. Nad tím, že po zimě zase opustíme teplo svých domovů a jarní sluníčko nás vytáhne ven, na zahrady a na procházky po okolí.
A právě tam, hranicí vlastní zahrady, pro mnohé končí svět. Svět upravených trávníků, vypletých záhonků a vysázených truhlíků plných barevných květin. Je lehké nadávat na to, že naše
okolí je neupravené a že se o to nikdo nepostará. Ale kdo jiný by se měl o to postarat než my,
obyvatelé naší obce. Organizování společných brigád je vhodné spíše do spolkové činnosti, kde
se lidé sejdou, aby splnili nějaký úkol či cíl. Tito lidé se mezi sebou znají a členství ve spolku
je jaksi předurčuje k podobným činnostem. Mezi sousedy je tomu ale jinak.
Myslím, že nikoho přece nezabije posekání kousku trávníku navíc, mimo vlastní zahradu.
Argumenty, není to moje, nic dělat nebudu, mohou být pro někoho stále zásadní. Proč vynakládat svoji energii či peníze na něco, co není moje. Ale doufám, že pro mnohé z nás to tak
není a nebude.
Samozřejmě můžeme nadávat, můžeme reptat anebo když vidíme někde odhozený papírek
se sehnout a sebrat ho. A mít z toho dobrý pocit anebo třeba doufat, že mě uvidí osvícený
soused, který se mému počínání nebude posmívat, ale vezme si ze mě příklad a příště se pro
ten vyhozený papírek sehne on.
Takže všem přeji krásné a slunečné jaro a nebojte se sbírat papírky po druhých, není to hanba!
Text: KATEŘINA CIENCIALOVÁ
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HASIČSKÉ OKÉNKO

Následující řádky přinášejí stručné shrnutí činnosti zásahové jednotky obce a jednotlivých sborů dobrovolných hasičů působících v Hradištku od posledního vydání Zpravodaje.

Činnost zásahové jednotky obce
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradištko (JSDH Hradištko) si během uplynulé
zimy připsala na své konto celou řadu zásahů, z nichž některé důkladně prověřily členy jednotky, a to jak po stránce fyzické, tak
i psychické. Dne 8. listopadu byla jednotka
vyslána k alarmem avizovanému požáru chaty v Hradištku. Jednalo se však jen o technickou závadu na hlásiči. Těsně před Vánocemi,
dne 22. prosince, zasahovala JSDH Hradištko u hořícího kontejneru v ulici Tiskárenská
a nedlouho poté, dne 25. prosince, u požáru
kompostu na konci ulice K Budákovu. Nový
rok 2017 však začal velice nešťastně. V Pivovarském rybníce došlo k propadnutí dvou
osob pod led. Jednoho muže se jeho kamarádovi podařilo zachránit, druhý bohužel
utonul. JSDH Hradištko byla k této události
vyslána se zpožděním z důvodů nepružného
poplachového plánu. Společně s obcí nyní
podnikáme všechny dostupné kroky ke zlepšení tohoto stavu, který trápí nejednu jednotku dobrovolných hasičů.
Dalším zásahem, k němuž došlo dne 8. února,
byl požár chaty v Pikovicích, kdy musela být
členy jednotky nasazena i dýchací technika.
Dne 13. února byla JSDH Hradištko přivolána
k vyproštění osoby v rodinném domě v Hradištku (jednalo se však o planý poplach). Další
velká zkouška však pro JSDH Hradištko přišla
hned další den – 14. února před pátou hodinou ranní došlo k aktivaci jednotky kvůli požáru průmyslového objektu ve Zvoli. Bohužel
se tato událost neobešla bez ztrát na životech,
kdy zahynul jeden pracovník zdejší firmy
a také profesionální hasič z hasičské stanice
Radotín HZS hl. m. Prahy. JSDH Hradištko
dorazila na místo události v sedmi lidech a se
zvládáním požáru pomáhala téměř pět hodin.
Členové jednotky se s použitím dýchací techniky zapojili nejen do hasebních prací, ale též
do rozebírání střechy objektu a hledání skrytých ohnisek požáru (na fotografii). K dalšímu zásahu JSDH Hradištko došlo nad ránem
dne 18. února, kdy byl zlikvidován požár kontejneru v ulici Šlemínská. Zatím posledním
poplachem byl dne 10. března výjezd k neohlášenému pálení na Brunšově.

Obnova vozového parku
Na přelomu roku došlo v JSDH Hradištko
k významné události. Dosavadní výjezdové
vozidlo CAS 16 Mercedes Benz bylo nahrazeno novějším vozidlem CAS 25 LIAZ, které
bylo díky iniciativě velitele JSDH Hradištko
Jiřího Ferenceie získáno bezplatně od HZS
hl. m. Prahy. Neznamená to však, že by šel
Mercedes Benz, který věrně sloužil jednotce
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mnoho let, do důchodu – pouze se přesunul
na Třebsín, kde bude využíván místními
dobrovolnými hasiči. Novému vozidlu LIAZ
věnovali členové jednotky mnoho a mnoho
hodin práce (a dalších mnoho hodin mu ještě
věnují), aby mohlo být co nejdříve adekvátně
vybaveno a zařazeno do aktivní služby, což
se podařilo realizovat s příchodem nového
roku 2017.

Výměnou výjezdového cisternového vozidla však obměna vozového parku nekončí.
Na konci února 2017 zakoupila obec Hradištko ještě ojetý dopravní automobil Ford Tranzit, který bude přestavěn pro potřeby zásahů
a dislokován v požární zbrojnici v Pikovicích,
čímž bude vyřešena dlouhodobě neudržitelná
situace, kdy členové JSDH Hradištko pocházející z SDH Pikovice byli nuceni kvůli absenci dopravního prostředku jezdit k zásahům
jednotky svými vlastními osobními auty.

Memoriál Mirka Filipa
SDH Hradištko zorganizovalo dne 7. ledna
první hasičskou soutěž v novém roce nazvanou „Memoriál Mirka Filipa“. Jednalo se
o sérii úkolů, které měly prověřit hasičské dovednosti jednotlivých družstev. I když v naší
zemi panovalo v té době velice mrazivé počasí, účastníci se shodli na tom, že soutěž měla
výbornou atmosféru, byla dobře připravena
a všichni přítomní si ji náležitě užili. Z domácích sborů nejlépe uspělo SDH Pikovice,
které obsadilo dělené 2. – 3. místo.

Hasiči pro veřejnost
Kromě intenzivní činnosti v oblasti požární
ochrany myslí hasiči z Hradištka také na ve-

řejnost, pro kterou připravili celou řadu zajímavých akcí.
SDH Hradištko zorganizovalo dne 5. listopadu lampionový průvod obcí, na konci listopadu zajistilo vztyčení vánočního stromku
před zámečkem a podílelo se též na organizaci vánočních trhů. V novém roce 2017 se
pak sbor podílel na organizaci 1. hasičsko-učitelského plesu, který se uskutečnil dne 25.
února. Nový formát školou a hasiči společně
organizovaného plesu byl úspěšný, a tak doufáme, že započne novou a oblíbenou tradici
plesů v naší obci. Vydařil se i masopustní
průvod organizovaný v sobotu 11. března,
kterého se zúčastnilo překvapivě mnoho na-

šich spoluobčanů v maskách i bez nich. Průvod částí obce byl i díky kapele a skvělému
chůdaři velice příjemně strávenou sobotní
procházkou zakončenou občerstvením a posezením v hasičské klubovně.
SDH Pikovice zajistilo obdobně jako SDH
Hradištko před začátkem adventu vztyčení vánočního stromečku poblíž restaurace
U Dolejších v Pikovicích a uspořádal dne
3. prosince tradiční Mikulášskou besídku
pro děti. Dne 4. března pak zorganizoval
1. ročník Pikovického masopustu, který
zaznamenal až nečekaný úspěch, neboť se
dostavil poměrně slušný počet účastníků,
z nichž někteří překvapili propracovaností
svých kostýmů. Součástí akce byl masopustní
průvod Pikovicemi, soutěže pro děti, občerstvení u hasičárny a také ukázka používání
požární techniky.
Sledujte činnost obou sborů na facebookových stránkách „SDH Hradištko pod Medníkem“ a „SDH Pikovice“.
Text: ZDENĚK PROŠEK
a JIŘÍ FERENCEI;
foto: Z. Prošek

{ SPOLKY }

UKLIDÍME SEKANKU

V sobotu 18. března jsme se probudili do deštivého rána. Plakátky s pozváním od Mysliveckého sdružení Medník na úklid Sekanky, rozvěšené po obci, se pomalu rozpouštěly
v dešti, stejně tak naše naděje, že se sejde hodně lidí, uděláme spoustu práce a ještě se
dobře pobavíme.

Nakonec jsme spoustu práce udělali, při
opékání vuřtíků se pobavili, a i těch lidí se
sešly určitě tři desítky. Vyčistili jsme vstupní
val od chroští, navezeného zahradního odpadu a hlavně letitého domovního a stavebního odpadu. Chroští a větvě jsme spálili,
plný kontejner odpadků odvezli do sběrného dvora. Všem, které sychravé počasí
neodradilo, bychom chtěli velmi poděkovat
za pořádný kus užitečné práce! Velké poděkování patří hlavně rodině Brunových,
jejíž široké příbuzenstvo se nejen zapojilo
do úklidu, ale ochotně obstarávalo i teplé
nápoje a občerstvení.

A proč jsme vlastně tenhle úklid zorganizovali? V sobotu 1. dubna v 10.30 byla slavnostně otevřena naučná stezka Sekanka, soutok,
Ostrov a Kilián. Slavnostního otevření se
zúčastnili zástupci Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a společenství Mezi řekami,
zastupitelé obce Hradištko a široká veřejnost.
Jsme rádi, že se této archeologicky cenné lokalitě konečně dostalo zasloužené pozornosti, a doufáme, že asociace Sekanka = skládka
brzy upadne už nadobro v zapomnění. Pokud jste propásli slavnostní otevření, udělejte
si výlet, třeba i s dětmi, a projděte si stezku
s nainstalovanými info tabulemi. Dozvíte se

mnoho zajímavého o historii místa, kde žijeme.
A ještě dovětek z jiného soudku, z tradičního… Pravidelní čtenáři Zpravodaje vědí,
že na Sekance je každé jaro a léto problém
s divokými prasaty. Jeden zdroj jejich potravy
s navezenými komposty v okolí vstupní brány jsme vyčistili. Pevně doufám, že uklizený
prostor nezačnou chataři opět zahradními
zbytky zavážet, od toho slouží svozné místo
naproti sběrnému dvoru na Brunšově. To samozřejmě platí i pro pravidelné kompostéry
na hraně Haberny, za vodojemem. Jak jsem
už mnohokrát psal, voňavý kompostík je nejlepší pozvánkou pro divočáky, a když už se
k prostřenému stolu dostaví, obvyklé „sranda“ ploty je nezastaví, aby si nepochutnali
i na vašem hrášku, jahodách, bramborách,
dětech…
Text: RUDOLF ZDĚNEK;
foto: Lucie Hašková

JARNÍ ÚKLID V BIKEPARKU
Konec zimy nám vždy přináší mnoho práce. Překážky dostávají změnami počasí zabrat
a na jaře, kdy zem vysychá, tu máme souvislou vrstvu měkoučké prašné hlíny, na které
se stejně jako na blátě nedá jezdit. Je potřeba celou dráhu přikrýt koberci, aby jarní deště zeminu neodplavily, a celou dráhu ujezdit, aby nám měkká vrstva nebrala rychlost.

Letos zima ustoupila poměrně brzy, a tak
jsme využili první opravdu teplý víkend
a 4. března jsme se sešli na dráze v slušném
počtu, abychom nejen provedli první údržbu
na překážkách, ale i uklidili staré harampádí, které už nebudeme potřebovat, to co nám
na dráhu navál podzimní vítr a co zima skrývala pod sněhem. Místa, kde se jezdí, jsme
přikryli koberci a přitom rozmýšleli, jaké
úpravy letos provedeme, aby byla dráha ještě
zábavnější a využitelnější pro každého, kdo si
u nás chce zajezdit.
Dráha je teď sjízdná, a tak zveme každého,
aby se u nás povozil. Rád bych ale požádal
všechny, aby udržovali v areálu pořádek, aby
na dráhu nevstupovali, když je podmáčená,
a zejména, aby měli při jízdě na hlavě vždy
přilbu.
Text a foto: FILIP ŠIMER,
předseda o.s. Bikepark Hradištko
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OÚ HRADIŠTKO
POŘÁDÁ CHARITATIVNÍ SBÍRKU
Více na www: diakoniebroumov.cz
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

• veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
• domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené
v krabici
• vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• knihy, časopisy

Věci, které vzít nemůžeme:

• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

DÁMSKÉ ODĚVY - MÓDA ŹENÁM
V nabídce najdete NOVÉ oděvy
české výroby, dovoz z Itálie, Německa atd...

 ŠPERKY ruční výroby i bižutérii
 kabelky
 kosmetiku
 parfémy atd...

Najdete nás na adrese:
Brunšov - odbočka na Šlemín
(naproti potravinám u Havlíčků )

Kamenný domek
Telefon: +420 721 718 555
e-mail: modazenam@seznam.cz
www.modazenam.cz
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

Sbírka se uskuteční:

27. a 28. 5. 2017
od 9.00 – 17.30 hod.
SBĚRNÝ DVŮR BRUNŠOV

OTEVÍRACÍ DOBA:
ZAVŘENO
10.00 — 12.00 14.00
10.00 — 12.00 14.00
10.00 — 12.00 14.00
10.00 — 12.00 14.00
9.30 — 12.00

—
—
—
—

17.00
17.00
17.00
17.00

…………..

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

redakce@hradistko.cz

ve formátu txt, rtf, doc, tif, psd, ai,
cdr, jpg (v případě jpg bez předchozích zásahů do obrázku), v případě
hotových inzerátů ve formátu pdf
(tisková kvalita, nejlépe PDF/x-1a),
a to vždy do konce měsíce předcházejícího vydání Zpravodaje (tj. do
konce února, května, srpna a listopadu).
Plošná inzerce (ceny bez DPH):
a) celá stránka A4 2 000 Kč
b) 1/2 stránky A4 1 500 Kč
c) 1/4 stránky A4 1 000 Kč
d) 1/8 stránky A4 500 Kč
e) jednosloupcový inzerát 200 Kč
f) řádková inzerce
jeden řádek – tučné písmo 25 Kč
další řádek – obyčejné písmo 20 Kč
(jeden řádek = 40 znaků)
Rozměry inzerátů:
a) celá stránka A4 190 x 277 mm
b) 1/2 stránky A4 190 x 136 mm
c) 1/4 stránky A4 92,5 x 136 mm
d) 1/8 stránky A4 92,5 x 65,5 mm
e) jednosloupcový inzerát š. 57 mm
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A
1/1 strany
190 x 277 mm

B

1/2 strany

190 x 136 mm

C

1/4 strany
92,5 x
136 mm

D

1/8 strany

92,5 x 65,5 mm

E

jeden
sloupec

Tiskárenská, Hradištko
www.zahradnictvidobeska.cz

Otevřeli jsme novou sezónu!!!!

NABÍZÍME:
• jarní hrnkové květiny,sadba
• zeleniny a květin,
• cibule sazečka, sadbové brambory,
• substráty, hnojiva,
• dárkové zboží, pokojové květiny,
• řezané květiny
• sadba jahod, balkonové květiny
90 % ROSTLIN JSOU NAŠE VÝPĚSTKY A OD ČESKÝCH PĚSTITELŮ
BŘEZEN, ČERVEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN, PROSINEC:
PO:
13.00 – 17.00
ÚT, ST, PÁ:
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ČT:
11.00 – 17.00
SO:
9.00 – 13.00
DUBEN A KVĚTEN:
PO:
13.00 – 17.00
ÚT, ST, PÁ:
9.00 –12.00 13.00 – 17.00
ČT:
11.00 – 17.00
SO:
8.00 – 13.00
NE:
9.00 – 12.00
ČERVENEC, SRPEN:
PO – PÁ:
9.00 – 13.00
SO: 9.00 –
12.00
LISTOPAD:
PO –PÁ:
13.00 – 17.00
SO:
9.00 -12.00
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OBECNÍ KNIHOVNA HRADIŠTKO
vás zve

na prezentaci knihy historika
Alfonse Adama

OTROCI
TŘETÍ ŘÍŠE

Pobočné koncentrační tábory na území České republiky

ve čtvrtek
27. dubna 2017
od 17 hodin

OBECNÍ KNIHOVNA HRADIŠTKO
Chovatelů 500
252 09 Hradištko
http://knihovna.hradistko.cz
e-mail: knihovna@hradistko.cz

tel.: 731 658 505

Hotel Mandát hledá do svého kolektivu servírky, číšníky, pomocnou sílu do kuchyně a na úklid.
Nabízíme pěkné pracovní prostředí, přátelský kolektiv a pohodové klienty. V případě zájmu nás kontaktujte na
tel.: + 420 604 379 147 e-mail:hotelmandat@gmail.com

