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V neděli 4. června byly uděleny ceny Studentské Thálie. Ocenění na Nové scéně pražského Národního divadla dostala
i zpěvačka Josefína Čermáková z Hradištka. Více na str. 13.

Poslední srpnový týden se konalo Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích. Do finále se probojovala i deblkanoistka Lenka Součková z Pikovic. Více na str. 13.

V pondělí 4. září proběhlo na zahradě školy slavnostní zahájení nového školního roku. Historicky první žáci devátých tříd
předali prvňáčkům pamětní list a stužku.

Do školních lavic letos usedlo 44 prvňáčků. Celkový počet
žáků tak vzrostl na 290. Jaké změny se dají očekávat v souvislosti s navýšením kapacity školy, se dočtete na str. 12.

V sobotu 9. září proběhly velkolepé oslavy 110. výročí založení
Sdružení dobrovolných hasičů Hradištko. Obcí prošel slavnostní průvod, který směřoval od rybníčku k hasičské zbrojnici.

V areálu hasičské zbrojnice byli přivítáni všichni hosté, mezi
nimi i delegace z Belgie. Zástupci sboru předali dary a vyznamenání významným hostům a svým dlouholetým členům.

Návštěvníci měli možnost zhlédnout několik ukázek hasičské
práce. Jednou z nich byla spolupráce všech složek integrovaného záchranného systému při havárii vozidel.

Nejatraktivnější částí celého programu byl přílet vrtulníku
Armády ČR a ukázka jeho využití při různých záchranných
akcích. Vrcholem dne bylo hašení požáru z bambi vaku.

{ EDITORIAL }

{ TELEGRAFICKY }

TELEGRAFICKY

• ZŠ Hradištko historicky poprvé otevřela všechny
ročníky.

• V pondělí 4. září 2017 byla zahájena komplexní rekonstrukce vnitřních prostor objektu tělocvičny.
Z tohoto důvodu bude provoz tělocvičny zcela
zrušen na období od 4. září až 31. října letošního
roku. V případě zkrácení či prodloužení stanoveného termínu bude veřejnost včas informována.
• Obec získala dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů na stavbu chodníku v části Říčného.

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

mnohé z vás možná překvapí výběr tématu tohoto čísla.
Soudím tak podle reakcí, které
vyvolala má odpověď na otázku několika mých známých,
které zajímalo, o čem budu
tentokrát psát. Hradištské
sochy. A tady nějaké jsou?
Jsou a nejsou. Rodiče budou
ve znalostech místních soch
ve výhodě, neboť jednu z nich
míjí každé všední ráno při
cestě do školky. A kde jsou
ty další? Pamětníci si možná
vzpomenou na beránka z ovčína a snad jsme nezapomněli
ani na to, že také místní zámeček se může pochlubit sochařskou výzdobou. Na krátkou návštěvu jsme se vydali
i na místo, kde je koncentrace
soch více než nadprůměrná,
a to je budova bývalého chudobince na Brunšově, která
slouží jako sochařský ateliér
manželů Hany Purkrábkové
a Karla Pauzera. Zbývající
prostor jsme věnovali soše,
která sice byla vyrobena pro
veřejný prostor na Hradištku,
ale nikdy zde nebyla umístěna.
Článek o ní je důkazem toho,
že se dá psát i o tom, co v naší
obci nemáme, a přesto to může
být pro čtenáře zajímavé.
O kráse kamene, především
žuly, by nám mohla vyprávět
také celá generace kameníků, která otiskla své umění
do soklů a podezdívek mnoha
místních domů a rekreačních
objektů. Už však není, koho se
zeptat. Přesto se kámen stal
jakýmsi leitmotivem podzimního čísla, neboť je společným
jmenovatelem nejen tématu,
ale i rozhovoru. To, že kámen
působí na lidi estetickým dojmem, netvrdí pouze sochaři,
nýbrž i místní geolog.
LUCIE HAŠKOVÁ

• Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby
chodníku v části Říčného, předpokládaný termín
dokončení je do konce roku 2017.

• Na stavebním úřadě bylo zahájeno územní řízení
projektu kanalizace horní části Hradištka (Nade
Vsí) s napojením na ČOV Pikovice.
• Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby
odvodňovacího lisu čistírenského kalu.
• Projektová dokumentce na rozšíření MŠ je hotová,
probíhají jednání s dotčenými orgány a kompletace žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
• Nadále pokračuje soudní spor s KKP v rámci obnovy řízení, předvolání k odvolacímu Krajskému
soudu je stanoveno na 19. října 2017.
• Proběhne kontrola hospodaření obce Hradištko
ze strany Středočeského kraje.
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{ SLOVO STAROSTY | Z JEDNÁNÍ ZO }

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI

Milí spoluobčané, léto už pomalu odešlo a po prožité dovolené se vracíme zpátky
ke svým každodenním povinnostem a starostem a zůstávají nám už jen krásné vzpomínky.

Opět nám také začal nový školní rok a jeho
slavnostní zahájení bylo velmi působivé nejen pro zvědavé prvňáčky, ale i pro starší žáky, rodiče a učitele. Jsme velmi spokojení s vedením školy pod taktovkou pana ředitele
Hynka i s celým učitelským sborem. S podzimem také přichází předvolební třeštění
a myslím si, že v předvolební kampani uslyšíme nejen rozumné a užitečné názory, ale
též neuskutečnitelné sliby. Každý občan by to
měl umět posoudit a podle toho se rozhodnout, neboť rozhodnutí každého z nás ovlivní
život a směřování naší země v příštích čtyřech letech, a to nám nemůže být lhostejné.

Výstavba chodníku

Velmi potřebným a dlouho očekávaným
projektem je výstavba dolní části chodníku
mezi Brunšovem a Rajchardovem v oblasti
svodidel, což je pro chodce velmi nebezpečný
úsek. Tato část chodníku bude stát 6,5 mil. Kč,
získaná dotace na stavbu je ve výši 4,8 mil. Kč.

Ochrana životního prostředí

Rozvoj naší obce velmi rychle pokračuje
v rámci našich možností a v poslední době
byly provedeny realizace v hodnotách desítek milionů korun. Jde o projekty, které jsou
nejen hmatatelné a užitečné pro všechny
občany, ale jsou důležité i pro naše životní
prostředí. Jednou z nejdůležitějších akcí je
odkanalizování hořejší části Hradištka s připojením na ČOV v Pikovicích. Po několika
projekčních změnách jsme podali projektovou dokumentaci na územní řízení.
Další akce, která již proběhla a byla zkolaudována, je vodovod Velká Podkova. Zde
bylo provedeno vybudování nové části a rekonstrukce staré části s propojením na nový
hlavní řad. Průběžně probíhá zhotovení vodovodních přípojek v celé obci a kanalizačních přípojek v Pikovicích.
Další velkou akcí, která se připravuje, je rekonstrukce mateřské školy. V současné době
je připravený projekt a řeší se podání žádosti
o stavební povolení a následně žádost o dotaci.

Kromě toho pracujeme na realizaci chodníku na Rajchardově od autobusové zastávky
směrem k Hradištku. Budeme podávat další
žádost o dotaci a doufat v příznivý výsledek,
abychom mohli příští rok realizovat i tuto
část.
V současné době probíhá také oprava vnitřní části tělocvičny. Proběhlo výběrové řízení
na dodavatele a vítězná firma okamžitě za-

čala na opravách pracovat, aby tato zakázka
byla co nejdříve hotová, a to do 31. 10. 2017.
Kromě toho se zpracovává tepelný audit budovy, na jehož základě bude připraven projekt na zateplení budovy z vnější strany, případně oprava střechy.
V plném proudu též probíhá oprava místních
komunikací podle schváleného harmonogramu. Dotace bohužel vypsány nejsou, a tak
z obecního rozpočtu můžeme financovat pouze zlomek toho, co po nás občané požadují.
Mimo jiné řešíme projekty na vybudování
úpravny vody, pořízení kalolisu, oplocení
hřbitova, vodovodní a elektrické přípojky.
A na závěr mám ještě jednu lahůdku, a ta stojí
opravdu za to! Obec musí co nejrychleji připravit a následně realizovat nadstavbu nové
budovy školy o další patro. Občané v naší obci
stále přibývají a počet dětí narůstá nebývalou
rychlostí. Hradištko se stává skutečně velkou
obcí, obcí podle mých představ, tak na tomto
projektu s radostí začínám pracovat.
Ještě bych se rád vyjádřil k relaci Českého
rozhlasu pod názvem Neústupní. Řada prohlášení se nezakládá na pravdě. Budu žádat
veřejnou omluvu ve vysílání Českého rozhlasu nejen pro sebe jako starostu obce, ale též
pro všechny zastupitele. Nejsem proti církvi
nijak zaujatý. Jako starosta hájím pouze zájmy
obce Hradištko, nemám zájem získat nějaký
majetek, na který obec nemá právo. Chceme
jenom to, co obec od státu dostala a na co má
legitimní nárok. Proč si obec tento nárok činí,
popsal zastupitel Ing. Vlk ve dvou minulých
číslech Zpravodaje. Já osobně jsem několikrát
jednal s ředitelem právnické kanceláře KKP
JUDr. Alexandridisem a nabídl jsem mu několik alternativ, jak celý problém řešit. KKP
vlastní na Hradištku další majetky, proto je
důležité i nadále společně jednat a problémy
obce řešit ve spolupráci všech zúčastněných.
Text: ANTONÍN MERTA

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 31. ČERVENCE 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 03/2017.
• Podpis smlouvy – prodej pozemku p. č. 700/22,
o výměře 186 m2. Pozemek vznikl rozdělením pozemku p.č. 700/13. Pozemek je
prodáván z důvodu zajištění přístupu k pozemku p.č. 700/12, k.ú. Štěchovice u Prahy.
Pozemek se nachází v části obce Brunšov,
ulice K Přehradě. Cena je stanovena ve výši
400 Kč/m2, celková částka činí 74 400 Kč.
• Podpis smlouvy – prodej pozemku p. č.
494/16, o výměře 189 m2 a p. č. 494/17, o výměře 123 m2. Pozemky vznikly rozdělením
pozemku p.č. 494/15. Pozemky jsou prodávány z důvodu scelení plochy. Cena je
stanovena ve výši 650 Kč/m2.
• Záměr prodeje pozemku parc.č.st. 2287, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2,

{

2

}

na pozemku stojí stavba č.e. 1508, občanská
vybavenost, která není součástí pozemku, pozemků parc.č. 677/1, trvalý travní porost, ZPF
o výměře 357 m2, parc.č. 677/2, ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o výměře 1 372
m2, parc.č. 677/6, ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 435 m2. Pozemky se nacházejí v části obce Pikovice, v ulici
Ke Stezce a jsou prodávány jako celek za minimální celkovou cenu 1 950 000 Kč. Tento
záměr nahrazuje původní záměr prodeje výše
uvedených pozemků zveřejněný na úřední
desce Obce Hradištko dne 6. 3. 2016.

• Bezúplatné nabytí pozemku 803/5, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 221 m2.
Vlastníkem pozemku je Česká republika,
právo hospodaření s majetkem státu náleží
státnímu podniku Povodí Vltavy. Obec Hradištko schvaluje podání žádosti o bezúplat-

ný převod vlastnictví k pozemku p.č. 803/5
a jeho bezúplatné nabytí do majetku obce.
• Podpis Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku p.č. 860/6 o výměře
2 605 m2, p.č. 860/7 o výměře 569 m2, p.č.
860/18 o výměře 395 m2, p.č. 860/20, o výměře 4 501 m2. Na části uvedených pozemků
bude stavebníkovi, kterým je Středočeský
kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, umožněno
provést stavbu „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“. Předmětem akce je
kompletní rekonstrukce vozovky od hranice Prahy (Strnady) až po konec Štěchovic
a zajištění stability svahu mezi komunikací
a vodotečí. V rámci akce bude provedena
i rekonstrukce 7 mostů a přeložky dotčených inženýrských sítí.
 Pokračování na str. 18

{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

PROČ SE NADÁLE SOUDÍME S PREMONSTRÁTY
Dne 12. září odvysílal Český rozhlas Radiožurnál reportáž nazvanou „Neústupní. Hradištko rozehrálo riskantní spor s premonstráty o stamilionový majetek.“ Rádi bychom
uvedli na pravou míru zmíněná fakta a vyznění této reportáže v neprospěch celého
zastupitelstva obce.

„Mohli mít zámek, okolní budovy a řadu pozemků v centru obce, o které se soudí skoro
čtvrt století. To všechno výměnou za pět hektarů orné půdy. Všechny dohody ale zastupitelé Hradištka pod Medníkem smetli ze stolu,
protože věří, že stamilionový majetek nakonec vysoudí a získají všechno,“ říká redaktor
Lubomír Smatana ve své reportáži.
Pan redaktor si ovšem plete milodary s právem na vlastnictví. Před několika lety bychom za zmíněnou dohodu nejspíš byli vděční, protože stát i soudní instance se k nám
opakovaně obracely zády. Poté, co jsme získali důkazy o tom, že premonstráti nevrátili
peníze vyplacené za zabraný majetek, ani se
o něj nepřihlásili v rámci poválečných restitucí, jsme přesvědčeni o tom, že premonstráti
nemají nárok na vlastnictví žádného majetku v katastru naší obce. Obec Hradištko však
neusiluje o stamilionový majetek, jak tvrdí
redaktor Smatana, nýbrž pouze o zlomek majetku v řádu desítek milionů.
Pokud jsme na podzim 2016 přerušili jednání
o smíru, bylo to z toho důvodu, že dohledané
důkazy uznal Krajský soud v Praze ve sporu
o 5,5 ha orné půdy a ve vyneseném rozsudku prohlašuje, že premonstráti přišli o právo
na vlastnictví nejpozději dnem 30. ledna 1948
(ve skutečnosti však již v r. 1944), tedy ještě
před komunistickým převratem a odebráním
majetku církvím – tedy před křivdou, kterou
se stát snažil napravit v rámci církevních restitucí. V jednání o smíru jsme na podzim
2016 nepokračovali také z toho důvodu, že
premonstráti vzali svoji prohranou žalobu
ve sporu o 5,5 orné půdy u Krajského soudu
zpět, tak aby rozsudek nenabyl právní moci.
V březnu 2017 jsme se po našem odvolání
rozsudku s právní mocí dočkali. Je zřejmé, že
premonstráti nechtěli takový rozsudek pravomocný, jelikož se důkazy týkají celého katastru Hradištko. Premonstrátům nejde jen
o střed obce, ale o všechny lesy, pole a louky
hradištského katastru. To není opravdu málo,
to už jsou zmíněné stamiliony.
Proč se stát nesnaží napravit křivdu, která se
naší obci děje už více než dvacet let, je nám
záhadou. Obec, která je pro své okolí vyhledávanou lokalitou k bydlení natolik, že se v ní
počet trvale hlášených obyvatel za poslední
dvacetiletí zdvojnásobil, tak místo investic do
občanské vybavenosti řeší absurdní spor.
Všichni se bezmocně dívají na to, jak historické
budovy v čele se symbolem obce – zámečkem
– chátrají. A nejde jen o majetek, který obec
předala premonstrátům v roce 2014 na základě rozsudků z předchozích let. Jde i o přilehlé
pozemky a budovy, tzv. U-budovu, jichž se
stali vlastníky již počátkem devadesátých let.

„U-budova“ byla kdysi bytovým komplexem
zaměstnanců tiskárny. Nacházel se v ní i společenský sál, kde se konaly plesy a představení místního ochotnického souboru. Premonstráti za dobu, co budovy vlastní, do jejich
oprav vůbec neinvestovali. Před dvěma lety
dorazila na obecní úřad zpráva o demolici tohoto objektu a nájemníci se museli do určené

lhůty vystěhovat. Tento majetek není předmětem žalob, obec má zájem majetek koupit
a opravit, ale premonstráti poslali v červnu
2017 kupní smlouvu, která obsahovala podmínku, že obec uzná vlastnické právo KKP
na majetek, zaplatí nájemné a omluví se
za články ve Zpravodaji. To však v žádném
případě nemůžeme akceptovat. Premonstráti
teď prohlašují, že majetek získaný od tiskáren
prodali. Co se v centru obce bude dál dít, je
zatím záhadou.
„S Hradištkem se nedá seriózně jednat. Podepíšou dohody a pak je neplní,“ vysvětluje
právní zástupce premonstrátů Václav Valeš.
To je další lež, která v reportáži zazněla. Zástupci obce podepsali pouze zápisy z jednání
se základními body návrhu dohody, kterou

následně projednali na zastupitelstvu. Protože zastupitelstvo znění dohody neodsouhlasilo, nemohli zástupci obce jakoukoliv dohodu uzavřít, neboť by postupovali v rozporu se
zákonem o obcích.
V reportáži je také několikrát zmíněno 5,5 ha
orné půdy, jako by šlo o směšný kousek pole
výměnou za stamilionový majetek. Jde o část
pole mezi Hradištkem a Rajchardovem, které
obec získala přídělem již v roce 1953, a které
i dle rozsudku Krajského soudu v Praze přešly do vlastnictví obce v roce 1991. Změnou
v územním plánu se pole stalo stavebními pozemky určenými k rodinné zástavbě a k výstavbě sportoviště. Cena těchto pozemků se
nyní pohybuje kolem 25 mil. Kč. Premonstráti následně podali žalobu na obec i Státní pozemkový úřad (SPÚ) a dělali si nárok
i na tento majetek. Právě v tomto sporu obec
poprvé použila klíčové dokumenty jako důkazy a soudy daly obci Hradištko za pravdu.
Tyto důkazy měly být signálem pro SPÚ, aby
zastavil vydávání majetku premonstrátům
v rámci církevních restitucí a provedl tzv.
řízení o obnově ohledně vydaného majetku.
SPÚ toto řízení o obnově zahájil. Doufáme,
že SPÚ bude dostatečně hájit zájmy a majetek České republiky. A také doufáme, že SPÚ
napraví i to, že v roce 2016 vydal premonstrátům pozemek na Šlemíně, který byl určen pro
výstavbu čistírny odpadních vod. Toto vydání
pozemku bylo dle našeho posouzení porušením zákona o církevních restitucích a také
v rozporu s nalezenými důkazy z roku 1944.
Doposud jsme celý spor nemedializovali.
Snažili jsme se a stále se snažíme jednat u stolu, ve Zpravodaji jsme uváděli pouze strohá
fakta. Jednostrannou reportáž pana redaktora
Lubomíra Smatany jsme již nemohli jen tak
přejít. Je velmi politováníhodné, že církev,
která by měla být mravním vzorem společnosti, svádí nekonečné boje o majetek, který
jí od roku 1944 nenáleží, a brání rozvoji obce
a práci zastupitelů. Tímto vyjadřujeme plnou
podporu panu Antonínu Mertovi, starostovi
obce Hradištko.
zastupitelé obce Hradištko
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

SYSTÉM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V ROCE 2017

Rád bych vás seznámil s aktuálním stavem soustavy veřejného osvětlení (VO) a jeho
dalším rozšířením. I nadále provozujeme osvětlení jako přenesenou správu VO, kdy dodavatelem světla pro naši obec je společnost ČEZ Energetické služby s.r.o., která ve spolupráci s OÚ Hradištko zajišťuje i následné odstraňování poruch. Soustava VO stále zůstává v majetku obce.

Dne 18. 7. 2017 nabyl Územní souhlas na
rozšíření VO v ulicích Na Rozhledu, Spojovací, Sadová, K Sekance a Nádražní. Po dvou
letech tak bude zvýšen počet světelných bodů
(SB) a prodlouženy tím stávající větve. Počátkem tohoto roku bylo již doplněno 11 světelných bodů v celé obci na vzdušná vedení
a byly tak osvětleny další „tmavé kouty“ současného systému. Bohužel se z projektu kvůli
trvajícímu soudnímu sporu s KKP a nesouhlasu majitelů dotčených nemovitostí muselo
vyřadit již vyprojektované osvětlení v ulicích
Chovatelů (proti OÚ), Pod Vodojemem a ulice Úzká na Brunšově.
Nyní si ČEZ ES s.r.o vybírá dodavatele realizace stavebních prací a instalaci SB ve schválených lokalitách. Při realizaci se však
musí vyřešit část vedení VO zasahujícího
do ochranného pásma nadzemní linky 22kV

v ulici K Sekance. Zde se OÚ pokusí vyjednat
s ČEZ Distribuce úpravu vzdušného vedení
tak, aby se mohly realizovat tři naplánované
světelné body mezi ulicemi Vilová a K Dubí.
Realizace celého rozšíření VO dle projektu se
s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám
předpokládá do konce roku 2017.

Osvětlení přechodů
Další připravovaný projekt se týká osvětlení
přechodů pro chodce u základní školy, zámečku, restaurace Japeka a u rybníka. Realizace se předpokládá v roce 2018 po souhlasu
majitelů dotčených nemovitostí a po udělení Územního souhlasu ze strany Stavebního
úřadu ve Štěchovicích.
Největší slabinou VO je v současnosti zastaralé časové spínání v sedmi rozvaděčích
VO, kde není osvětlení spínáno optimálně

se soumrakem či rozedněním. Rádi bychom
v rámci současného rozšíření VO nahradili
všechny nespolehlivé spínací hodiny moderními prvky a plně tak automatizovali chod
systému osvětlení v celé obci.

Hlášení poruch

Připomínáme, že nesvítí-li světelný bod nebo
celý úsek, ohlašuje se číslo sloupu (žlutá samolepka s černým číslem na sloupech parkových nebo černá číslice na sloupech betonových) a lokalita nebo název ulice. Bez těchto
údajů nebude proveden výjezd k odstranění
poruchy. Poruchu prosím nahlaste telefonicky pracovníkům OÚ Hradištko na telefon 257 740 580, 731 658 502 (p. Vála) nebo
257 740 441-2. Nesvítící body je možno rovněž oznámit na e-mailu: udrzba@hradistko.cz
nebo osobně na obecním úřadě.
Aktuální mapa rozmístění světelných bodů
v celé obci je umístěna na nástěnce v přízemí
obecního úřadu (na chodbě proti knihovně).
Text: PAVEL PEŠEK, zastupitel obce

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2017
Na opravu místních komunikací pro letošní rok bylo plánováno proinvestovat cca 2 mil.
Kč ze schváleného rozpočtu. Tato částka zahrnuje též posypový materiál a sůl pro zimní
období. V tomto roce z plánovaných oprav komunikací byla již převážná většina zrealizována.

Mezi nové asfaltové komunikace na Hradištku patří ulice Essenská, Na Rozhledu, V Zákoutí, Rajchardova a ulice Oblouková. Dále
v Pikovicích ulice Spojovací a na horním
Brunšově ulice Filmařská.
Z důvodu omezených finančních možností
obce se snažíme další komunikace alespoň
vyspravit a zpevnit asfaltovým recyklátem
nebo štěrkodrtí, a to na základě podaných
žádostí, kterým se snažíme po posouzení
vyhovět. Mezi takto opravené komunikace
patří ulice Slunná, V Říčném, Nade Vsí, ulice
Na Vrcholu, Nad Roklí atd.
V letošním roce se plánuje vyasfaltovat ještě ulice Pod Zavíračkou v Pikovicích. Mezi
plánované opravy komunikací na následující
rok 2018 se počítá s ulicemi K Budákovu, Jahodovou a K Sekance. Další ulice jsou v jednání dle finančních možností obce.
Jsme rádi za kladné odezvy na opravy, které občané vyjadřují svými děkovnými dopisy a také si velice vážíme občanů, kteří si
na vlastní náklady nechali vyasfaltovat příjezdovou obecní komunikaci a tím zhodnotili majetek obce. Jedním z nich je pan Husák
v ulici Na Hradcích a firma Grovestav, s.r.o.
v zastoupení pana Hájka, který ještě v letošním roce plánuje vyasfaltovat část komunikace v ulici Polní. Tímto děkujeme za přínos
nejen obci, ale i občanům, kteří tyto komunikace užívají.
Text: MILOŠ NEUŽIL, předseda komise
základní technické vybavenosti sítí
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{ ZPRÁVY Z ÚŘADU }

INFORMACE O PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA
Nově vybudovaný sběrný dvůr má za sebou již čtvrtý rok své existence. Jednoznačně
se prokázalo, že to byla velice dobrá myšlenka, jejíž realizace zlepšila celkovou úroveň
životního prostředí v naší obci. Jednou z hlavních zásad kvalitního, a hlavně odpovídajícího provozu sběrného dvora je dodržování jeho provozního řádu, zejména v odevzdávání stanoveného množství různých druhů odpadů, jejichž seznam je v tomto provozním řádu uveden.

Rádi bychom poděkovali všem občanům
i majitelům rekreačních nemovitostí, kteří
stanovený provozní řád dodržují a nezpůsobují tím komplikace při odevzdávání odpadů do sběrného dvora. Bohužel však existují
i případy, kdy dovozci odpadů nereflektují
daný provozní řád a snaží se do sběrného
dvora uložit množství odpadů, které je naprosto neslučitelné se stanoveným množstvím. Takovéto případy se vyskytují zejména v souvislosti s přestavbami či likvidací
zakoupených především rekreačních objektů
a dovozci odpadů se dožadují uložení těchto
odpadů v souvislosti s tím, že zaplatili stanovený poplatek za odpad. Toto je zásadní
omyl a pokud chce dovozce odpadů uložit
nadměrné množství odpadů, které neodpovídá stanoveným limitům ve sběrném dvoře,
nelze tak učinit a v těchto případech je zapotřebí uložit tento odpad na skládku komunálních odpadů. Nejbližší je skládka odpadů
v Přibyšicích nedaleko Neveklova.
Dalším nešvarem, který se začal v poslední
době velice často objevovat, je půjčování kartiček modrých nebo červených, které byly vydány majitelům RD a majitelům rekreačních
nemovitostí pro potřeby ukládání odpadů
do sběrného dvora. V tomto směru byl vydán
zaměstnancům sběrného dvora jasný pokyn
k provádění kontrol a pokud zjistí nějaké nedostatky, nebude umožněno dovozcům odpadů tyto odpady ve sběrném dvoře uložit.

1 m3/měsíc. Do objemového odpadu je
započítáván i dřevěný odpad bez příměsí
škodlivých nátěrů.
4. K příjmu tříděného odpadu (sklo, plasty,
nápojové kartony, papír) jsou rovněž využívány sběrné nádoby v katastru obce, tento odpad lze dovážet do sběrného dvora
bez daného limitu.
5. Příjem pneumatik z osobních automobilů
je množstevně omezen 4 ks/rok.
6. Příjem kovového odpadu je zabezpečen
ve sběrném dvoře do odpovídající sběrné
nádoby, jeho množství není omezeno.
7. Příjem nebezpečného odpadu (barvy, ředidla, lepidla, oleje motorové, mazací a převodové, kyseliny, louhy, pesticidy a další
chemikálie, baterie, akumulátory, zářivky,
výbojky apod.) je zabezpečen ve sběrném
dvoře do určených nádob, jeho množství
není omezeno.

Provozní doba
sběrného dvora na Brunšově:
úterý, čtvrtek,
sobota, neděle

9.00 – 17.30 h

pondělí, středa,
pátek

provoz uzavřen

Pokud budeme dodržovat vše tak, jak je výše
uvedeno, neměly by vznikat zbytečné spory,
hádky apod., které musí pracovníci sběrného
dvora častokrát absolvovat a řešit. Je v zájmu
nás všech, abychom měli i z pohledu likvidace odpadů obec čistou a nemuseli řešit
mimo jiné i případy vzniklých černých skládek, které se objevují v řadě případů i z neochoty vlastníků nemovitostí odpady dovážet
do sběrného dvora.
Text: Milan Vála, pracovník OÚ Hradištko

Povolené druhy a množství
ukládaného odpadu
1. Příjem stavebních odpadů (stavební suť
s obsahem cihel, betonu, malty, pálených tašek, kamenů apod.) je množstevně omezen
na maximálně 0,5 m3 na 1 měsíc na číslo
popisné či číslo evidenční. Stavební odpady
musí být bez příměsí, což dovážející doloží
prohlášením, že ukládaný odpad neobsahuje nebezpečné látky a odpady. Platí přísný
zákaz dovozu stavebního odpadu s obsahem azbestu (např. eternit, azbestocementové trubky či desky). Tyto odpady je povinen původce odpadu předat u příslušné
specializované firmy nebo zařízení, které
má k jejich využití příslušné oprávnění.
2. Pro příjem směsného komunálního odpadu
(SKO) se využívají přednostně popelnice,
další sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery. Ve výjimečných případech je možné SKO odevzdat v maximálním množství
1 m3/rok na číslo popisné či evidenční.
3. Příjem objemného odpadu (např. koberce,
linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska
apod.) je možné odevzdat množství do

8. Příjem elektroodpadů je možný ve sběrném dvoře. Elektrospotřebiče musí být
kompletní, nesmí být rozebrané, zejména
pokud jsou v nich barevné kovy, motor,
kompresor apod., pokud toto není splněno, jsou pracovníci sběrného dvora
oprávněni tyto spotřebiče odmítnout.
Vzhledem k tomu, že náš sběrný dvůr
je zařazen v celostátním katalogu s možností odběru elektroodpadů, lze je přijímat i z ostatních míst, než je naše obec.
Pro ostatní druhy odpadů tak nelze.
9. Příjem textilních odpadů je zabezpečen
ve sběrném dvoře do odpovídající sběrné
nádoby, jeho množství není omezeno.
10. Příjem biologicky rozložitelných odpadů (rostlinný materiál ze zahrad, z domácností, veřejné zeleně) je zabezpečen na prostranství u sběrného dvora,
kuchyňské odpady rostlinného původu
z domácností jsou původci odpadů ukládány do PET lahví či jiných podobných
nádob s možností jejich svozu do určené
nádoby ve sběrném dvoře.

CELOROČNÍ ÚDRŽBA OBCE

Obecní úřad zaměstnává sedm pracovníků, z nichž tři zastávají funkci ve sběrném dvoře s úklidem odpadu a další čtyři pracovníci se starají o úklid v obci a údržbu na Brunšově, v Pikovicích a na Rajchardově.

Tito čtyři pracovníci se v letním období
starají o obecní zeleň a v zimním období
o údržbu komunikací, chodníků, provoz
kotelny ZŠ Hradištko, údržbu obecní techniky, a dále zásobují základní školu obědy.
Přes velké vytížení tak nemohou vyhovět
všem občanům a udržovat zeleň před jejich
nemovitostmi. Obec v poslední době zaznamenává nárůst žádostí i stížností od občanů,
že obec neudržuje zeleň před jejich domem.
Obec v tomto směru upřednostňuje žádosti
starších a nemohoucích občanů.
Tímto bych chtěl poděkovat občanům, kteří se sami starají o obecní zeleň před svými
domy, a zároveň nenechají svoje vzrostlé

stromy či keře zasahovat do komunikací
a přilehlých obecních pozemků a neznemožňují tak ostatním občanům a složkám IZS
bezpečný průjezd.
V letošním roce se podařil zrealizovat úklid
části obce Sekanka ve spolupráci Mysliveckého spolku Medník a dobrovolných občanů,
kteří pomohli s úklidem. Apeluji na další
dobrovolné spolky, aby uspořádali podobnou akci, tak jak bylo plánováno. Obec při
úklidové akci zajišťuje občerstvení pro zúčastněné, a tak taková akce může být zároveň
i zábavou. Nevracejme se ke starým časům,
ale pojďme udělat obec čistější.
Text: MILOŠ NEUŽIL, zastupitel obce

{

5

}

{ TÉMA: HRADIŠTSKÉ SOCHY }

VÝZNAM SOCH VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Výtvarná díla byla od nepaměti běžnou součástí veřejných prostranství. Ve městech
často na náměstích narážíme na sochy, kašny či morové sloupy, obdivujeme výzdobu
mostů, věží či fasád domů. Na venkově se nejčastěji setkáme se sochami světců, pamětními kříži a pomníky padlým.

Největší rozmach sochařské výzdoby přineslo období baroka, z této doby pochází i nejstarší hradištské plastiky – busta sv. Norberta
a dvě kamenné vázy nad vchodem do zámku.
Další tři ozdobné vázy najdeme na vstupní
bráně vedoucí z návsi do zámeckého nádvoří.
A nemůžeme opominout sochu beránka. Ten
se objevil na štítu opraveného ovčína na konci 17. století, kam ho nechal umístit tehdejší
premonstrátský opat Jeroným z Hirnheimu.
Beránek měl původně křížek a praporek. Repliku beránka a dvou kamenných váz zhotovil v roce 1994 sochař Petr Váňa. Ve stejné
době ovčín vyhořel, a tak beránek skončil
na zámku, kde dnes stojí v opuštěných prostorách.
Po roce 1948 se sochařské umění přetavilo
do podoby monumentálních pomníků a fasádních dekorací. Největším gigantem reprezentujícím tento proud byla realizace Stalinova pomníku na Letné. Nitku souvislosti mezi
naší obcí a pomníkem jsme se pokusili zjistit
prostřednictvím minulého čísla a výsledek
našeho pátrání si necháme coby kuriozitu
na závěr tohoto tématu.
Během normalizace byla zavedena povinnost, že určité procento z každé veřejné zakázky musí být určeno na realizaci uměleckého díla. Během té doby vzniklo jen v Praze
kolem 1 200 děl. Svou sochu mělo každé betonové sídliště, i když řada děl byla často nevalné kvality. Hradištko se od této doby může
pochlubit dílem významné místní sochařky
Hany Purkrábkové, jejíž sochu kočky denně
míjí (a často i hladí a objímají) hradištské
děti na zahradě mateřské školy. A i když by
se mohlo zdát, že socha zde stojí díky zmíněnému nařízení, není tomu tak. Okolnostem

vzniku sochy se věnujeme v následujícím
článku.
Po roce 1989 se situace změnila – umění už
sice přestalo podléhat ideologickému tlaku,
ale veřejné zakázky pro umělce téměř zmizely. V současné době je umění ve veřejném
prostoru hodně diskutované téma. V srpnu
se v MF Dnes objevil článek o absenci hodnotného současného umění v pražských
ulicích. Hlavní město Praha tak nově zavádí
povinnost, že 2 % z rozpočtu každé veřejné
zakázky budou vyhrazena na umění. Tento
princip však není vynálezem reálného socialismu, nýbrž funguje v mnoha evropských
i amerických městech.
O tom, že výtvarné umění ve veřejném prostoru není důležité jen ve městech, svědčí
projekt realizovaný v roce 2013 na jihu Vysočiny. V kraji kolem řeky Dyje vznikly ve 24
malých obcích nové sochy. Místní rozhodli
o tom, co bude tématem díla a z jakého materiálu bude vytvořeno. Vznikla tak řada pozoruhodných děl – moderní zvoničky, sluneční
hodiny nebo sochy připomínající místní charakter či osobnosti. Projekt byl financován
z evropských dotací a je vhodnou inspirací,
jak oživit venkovský veřejný prostor.
Umísťování uměleckých děl na veřejná místa
má smysl. Kromě estetických důvodů se často
stávají i orientačním bodem a místem setkání. Zároveň podporují genius loci, vyzdvihují
prostorové i historické kvality daného místa.
Doufejme, že až se jednou vyřeší majetko-právní spory v naší obci, dojde na revitalizaci jejího centra. Oživení prostoru vhodným
uměleckým dílem by mohlo být jeho součástí.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ

Svatý Norbert nad vchodem do zámku

Podoba vstupního portálu v 50. letech minulého století

Ozdobné vázy na vstupní bráně

Ovčín se sochou beránka
Beránek s křížem a praporkem

Zdroj:
Jirkalová, Karolina: Socha a město. In: Art +
Antiques, 03/2010.
Kratochvíl, David: Sochy chtějí už i menší
obce. In: Jihlavské listy, 12/2012.
Lederer, Benedikt: Umění bude pražskou povinností. In: MF Dnes, 28. 8. 2017.
Laudin, Radek: Unikátní projekt udělal z malých obcí jihu Vysočiny sochařskou galerii.
In: iDnes.cz, 26. 12. 2014.
http://www.vetrelciavolavky.cz
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DÁREK HRADIŠTSKÝM DĚTEM
Jediná socha, která byla pro naši obec vytvořena v novodobé historii, je socha kočky
od sochařky Hany Purkrábkové. Nestojí přímo ve veřejném prostoru, ale na zahradě mateřské školy. Nechává se od dětí hladit už více než třicet let.

První impuls vytvořit sochu pro mateřskou školu přišel ze Štěchovic, kde se stavěla školka
o něco dříve než na Hradištku. Měla tři oddělení, a tak Hana Purkrábková dostala objednávku na tři sochy. Vytvořila tedy beránka, pejska a kočičku. Hradištská školka se stavěla v akci
Z a Karel Pauzer v té době jezdil restaurovat sochy do pohraničí. Občas se k nim donesla
výtka, proč se na stavbě nepodílí, a tak se rozhodli darovat obci sochu. Volba padla na kočku
a socha stojí na školní zahradě dodnes. „Měla jsem pochyby, jestli se bude líbit, ale byla přijata
dobře,“ vzpomíná paní Purkrábková.
Když zabrousíme na téma soch ve veřejném prostoru, začne paní Purkrábková vyprávět:
„Když jsem se přistěhovala na Brunšov, měla jsem pocit, že bydlím v obydleném úvoze. Strašně ráda jsem tedy chodila na Hradištko, kde byl zámek a ovčín se sochou beránka a to místo
mělo svůj půvab. Byl to oblíbený cíl mých procházek s kočárkem. Dcera měla beránka ráda,
na rozdíl od býků, kterých se bála, protože na ni bučeli.“ Karel Pauzer dodává: „Je velká škoda,
že po požáru ovčína socha beránka z návsi zmizela. Jediné místo, kam by mohl být znovu
umístěn, je místo v okolí zámku, protože to
je dnes už jediný kontext, který beránek má.
Všude jinde by byl jako pěst na oko.“
Protože jsem na návštěvě u osob na toto téma
nejpovolanějších, snažím se ještě vypátrat,
kam se vytratilo sochařství, když v minulosti
bylo běžnou součástí krajiny i staveb. Karel
Pauzer vysvětluje: „Dříve byla socha spojená
s architekturou nebo kulturním kontextem,
buď s vírou, nebo jako památník něčeho. Tento tradiční postup se vytratil, protože dnes už
nemá své opodstatnění. Sochaři vytvářejí díla
a pak teprve hledají jejich uplatnění.“
Na otázku, zda by věděli o způsobu, jak oživit hradištský veřejný prostor sochou, oba
váhají. „To je ožehavá věc. Problém je, jak to
přijme většina obyvatel, aby to mělo nějaký
smysl. Lidé jsou v tomto směru konzervativní a na venkově obzvlášť,“ říká Karel Pauzer
a Hana Purkrábková dodává: „Dnes se sochařství uzavřelo do galerií a tam chodí jen ti,
kteří k tomu mají vztah.“

HANA PURKRÁBKOVÁ se narodila v roce
1936 v Táboře. Vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni a poté
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v Praze. Do roku 1969 pracovala v keramické dílně rodiny Davidových ve Štěchovicích.
Od té doby se zabývá volnou tvorbou v ateliéru, který vybudovala s Karlem Pauzerem
na Brunšově. V roce 1986 dostala zlatou
medaili na Mezinárodní výstavě keramiky
v Gualdo Tadino v Itálii.
Pracuje s keramickou a šamotovou hlínou,
které ponechává barvu materiálu a režný
povrch nebo ji dotváří patinou a jemnou
polychromií. Zobrazuje figury zosobňující
lidské typy, jakési podobenství lidské malosti, nedokonalosti a drobných neřestí. Její
postavy se mnohdy ocitají v trapných situacích, pro které má jejich tvůrkyně pochopení,
zobrazuje je s jistou dávkou soucitu, někdy
ironií a nadsázkou.
KAREL PAUZER se narodil v roce 1936
v Praze. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde se seznámil
s Hanou Purkrábkovou. V letech 1966-69 se
účastnil skupinových výstav mladých výtvarníků. Po roce 1970 byl bez registrace v normalizačním Svazu výtvarných umělců zbaven
možnosti vystavovat, proto až do roku 1989
pracoval jako restaurátor na záchraně plastik
v oblasti severočeské hnědouhelné pánve.
Pracuje s keramickou hlínou a sochám ponechává přirozenou barvu materiálu nebo je
zvýrazňuje polychromií. Zobrazuje svět zvířat,
který neodpovídá konvenčnímu pohledu. Jeho
expresivní zvířecí scény jsou metaforickým
zobrazením lidských situací. Zpodobená zvířata nám nedovolí kochat se jejich krásou, ale
donutí nás přemýšlet o jejich hlubší podstatě.
Sochy zvířat mnohdy připomínají gotické chrliče, ale jejich účelem není povrchní zobrazení,
nýbrž nahlédnutí do lidské duše, jejích běsů,
zasutých instinktů a pocitů ohrožení.
Hana Purkrábková a Karel Pauzer uspořádali
desítky autorských i společných výstav. Jejich
dílo je zastoupeno v řadě českých a moravských galerií a v soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.

Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ
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Socha, která na Hradištko nikdy nedoputovala
Tušili jste, že na Brunšově v blízkosti keramického závodu měl být na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let postaven památník obětem koncentračního tábora?
A že před ním měly stát tři alegorické sochy, které měl vytvořit významný sochař Josef
Vajce, jehož sochy Masaryka si všimne každý, kdo z Pražského hradu zamíří na Hradčanské náměstí?

Zajímavé je, že z památníku, z jehož stavby
nakonec sešlo, byla realizována jedna ze tří
soch nazvaná Vzdor násilí. Je vysoká 2,3
metry a znázorňuje muže spoutaného v řetězech. Josef Vajce za ni nedostal žádný honorář, kulturní komise Okresního národního
výboru Praha-západ ji odmítla údajně proto,
že vzdorující spoutaný muž mohl lid nabádat
k revoltě. Ve skutečnosti však na vině byla
spíše neschopnost dotáhnout předimenzovaný projekt do konce. A tak socha skončila
na zahradě svého autora, kde stála až do jeho
smrti v roce 2011.
Pozůstalí se rozhodli splnit sochařovo přání
a darovali sochu městu Klatovy, kde se Josef
Vajce narodil. Ale ani zde nebyla socha umístěna bez komplikací. Jejímu odhalení v roce
2015 předcházely spory, o kterých se dozvíte
v příspěvku klatovského místostarosty. So-

rovnou napsat, co jsem z dokumentů zjistila,
ale s dovolením se zdržím na návštěvě u paní
Vankové, neboť to byla nejpříjemnější chvíle
z celého pátrání. Málokdy se vám stane, že
vás na návštěvu pozve úplně cizí člověk, chová se k vám jako k váženému hostu a věnuje
se vám skoro celý den. Až jsem měla pocit,
že se známe léta, jako bychom byly vzdálené
příbuzné, které se dávno neviděly. A možná
to nebyl jen pocit, možná jsme jen odhalily
vazbu, která mě s krajem paní Vankové spojovala a která byla až do toho dne netušená.
V sousedství paní Vankové totiž leží několik
vesniček, jejichž názvy jsem slýchávala v dětství, neboť z jedné z nich pocházel můj děda
z matčiny strany a v tomto kraji má spoustu příbuzných. Jako by vám někdo v Liberci
řekl, že má příbuzné ve Štěchovicích, v Davli, v Pikovicích a na Závisti. Dokonce se mi

chu doprovází informační text o jejím původu a významu, kde je zmíněna i souvislost
s koncentračním táborem Hradištko. Nebýt
tohoto textu, nikdo by si už na dávný projekt
památníku nevzpomněl a tato skutečnost by
skončila v propadlišti dějin. Souvislost sochy s naší obcí prozradil na jaře tohoto roku
jeden klatovský občan svému hradištskému
známému. A ten ji zavolal mě. Pátrání mohlo začít. Děkuju, Přemku, že sis to nenechal
pro sebe!

zde vyjasnil příběh, který mi v dětství děda
vyprávěl a já si pamatovala jen to, že se týkal
smrti mladé dívky. Příběh mi přijde natolik
zajímavý, že se o něj podělím.

Návštěva v Nemilkově
Pátrání mě dovedlo až do malé vesničky
u Klatov, kde žije sestra Josefa Vajceho paní
Růžena Vanková. Ta mi ukázala dokumentaci související se zakázkou na zhotovení tří
soch k zamýšlenému památníku. Mohla bych
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Tajemná pověst
Dva kilometry od Nemilkova, kde žije paní
Vanková, leží Velhartice. Na místním hřbitově jsou pochováni její rodiče i bratr Josef,
který na rodinných hrobech zhotovil velmi originální a umělecky cenné náhrobky.
Ke zdejšímu hřbitovu se váže stará pověst
o dívce, jejíž milý odešel do války, kde byl
zabit. Dívce se začal dvořit jiný muž, ale ona
stále truchlila pro zemřelého. Nový nápadník ze vzteku a ponížení uskutečnil obřad
černé magie, při němž oživil mrtvého, který
měl dívku stáhnout do záhrobí. Dívka byla

nakonec zachráněna vyšší mocí. Pokud vám
příběh připomíná Svatební košile, tak vězte,
že Karel Jaromír Erben našel inspiraci ke své
baladě právě tady. Magičnost celého místa ještě umocňují skvrny na omítce ve štítě
kostelíka sv. Máří Magdalény, v nichž někteří vidí obrysy dívčí tváře. Po opravě fasády
mizí, ale za čas se zase objeví. Návštěvu místa
doporučuji všem, kteří mají rádi tajemno –
dívčí tvář jsem spatřila hned, jak se kostelík
objevil mezi stromy.
S paní Vankovou jsme se rozloučili až v Klatovech, kam jsme se jeli podívat na sochu
„Vzdor násilí“, která byla pravým důvodem
mojí návštěvy. Při pohledu na sochu jsem se
nemohla zbavit úvah, jaký význam by tato
socha, a především celý zamýšlený památník
naší obci mohly přinést. Možná bychom nemuseli pátrat po historii vystěhování a osudech obětí koncentračního tábora, protože
by tyto informace byly všeobecně známé.

Proč nedošlo k realizaci
S pátráním po projektu, který by nám napověděl, jak měl památník vypadat, jsme v žádném archivu neuspěli a z tehdejšího vedení
obce dnes už nikdo nežije. Nezjistíme ani
to, kde skončil model památníku zakomponovaný do vybrané lokality na Brunšově
v měřítku 1:100, který vyhotovil sochař Vajce
s architektkou Evou Růžičkovou. Můžeme se
tedy jen dohadovat o tom, proč celý projekt
nakonec ztroskotal. Zda to bylo z finančních
důvodů, kvůli výběru nevhodné lokality
nebo převážily záměry obce nad těmi z okresu. Trochu světla do našich domněnek vnáší
snad jen vysvětlení tehdejší účetní Marie Pivoňkové: „Celá obec tehdy řešila především
sucho a nedostatek vody, realizace projektu
tedy nejspíš narazila na záměr obce vybudovat na Brunšově obecní studny.“
Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ

{ TÉMA: HRADIŠTSKÉ SOCHY }

OSUD SOCHY „VZDOR NÁSILÍ“

Pomník „Vzdor násilí“ od akademického
sochaře Josefa Vajceho stál od svého vytvoření na zahradě u pražského ateliéru tohoto
umělce. Jeho příbuzní, kteří žijí ve Vícenicích
a v Nemilkově u Klatov, mě v roce 2013 oslovili s tím, že by chtěli pomník věnovat městu,
protože sám autor coby klatovský rodák si to
takto přál. O přijetí daru rozhodlo následně
zastupitelstvo města. Nastala však vleklá
diskuse o tom, kde má být pomník umístěn.
Jako o „danajském daru“ o něm hovořil klatovský sochař Václav Fiala. S jeho názorem
jsem nesouhlasil a naše diskuse proběhla
i médii.

V roce 2015 jsem v této věci požádal o spolupráci současného ředitele chebské galerie
a historika umění Marcela Fišera a architekta Ondřeje Císlera. První přišel s návrhem
místa – v travnatém pruhu před bývalou vězeňskou kaplí v Masarykově ulici. Za první
republiky (v letech 1924–1928) zde vyrostla
budova nového okresního a krajského soudu a za ní areál věznice, jehož součástí byla
i zmíněná kaple. Během druhé světové války sloužila věznice i nacistům, po válce zde
byli vězněni a souzeni nacisté a kolaboranti
a v padesátých letech ve vyšetřovacích celách
i političtí vězni. Socha – pomník „Vzdor ná-

silí“ – tak připomíná tuto pohnutou historii
a umocňuje v roce 2014 nedaleko instalovanou pamětní desku, která tyto skutečnosti
připomíná. Zasvěcení pomníku připomíná
nápis na novém podstavci – „Obětem nespravedlivého věznění totalitních režimů“
a zároveň z druhé strany připomínáme historii pomníku i místo, pro který byl původně vytvořen. Instalaci díla navrhl architekt
Ondřej Císler. Pomník byl slavnostně odhalen v roce 2015 a myslím, že do uvedené
lokality dobře zapadl a byl občany přijat.
Text: Martin Kříž, místostarosta Klatov

Část boty ze Stalinova pomníku leží v Pikovicích
Na zahradě paní Zdeňky Černé z Pikovic leží žulový kámen. Měl posloužit jako pomník
na rodinný hrob, nakonec zůstal na zahradě, kde byl využíván jako lavička. Kdyby kámen mohl mluvit, to bychom si vyslechli věci!

Antonín Černý pracoval jako střelmistr v tunelech pod Vítkovem. Když se v Sovětském
svazu ujal vlády N. S. Chruščov a odsoudil
činy svého předchůdce J. V. Stalina, bylo
v roce 1962 rozhodnuto o odstranění monumentálního Stalinova pomníku na Letné. Li-

kvidace pomníku nebyla vůbec jednoduchá,
protože byl stavěn „na věky“. Odstřelován byl
několik týdnů. Nejprve se sbíječkami rozbily
hlavy postav, teprve poté se rozstřílela vrstva
znázorňující postavy. Při třetím odstřelu se
odstranila železobetonová konstrukce.
Část pomníku skončila v řečišti Vltavy, nepoužitelný materiál byl odvezen do slepého
ramene Vltavy u Rohanského ostrova. Některé kousky jsou kuriózním artefaktem rodinných sbírek mnoha Pražanů. Do Pikovic
doputovala část Stalinovy boty. „Původně
naložili do auta dva kameny, ale byly moc
těžké, tak ten jeden po cestě vyložili,“ prozrazuje paní Černá. „Když byl manžel ještě živ,
přijeli jednou za ním nějací novináři a dělali
s ním rozhovor. A jednou dostal pan Vyhnánek z Pikovic nápad, že ten kámen pošleme
do Ameriky do muzea. Byl kolem toho hodně aktivní, ale nakonec to nedopadlo, tak mi
tu ten kámen zůstal napořád.“
Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ROZHOVOR }
Geologa RICHARDA JANA HONSE znají především ti, kteří před zahájením stavby domu
potřebují změřit radon. Povídali jsme si o jeho vztahu ke kamenům, o jeho nové knize
nebo o tom, jaký je vztah Čechů k těžbě nerostných surovin.

Kdy se u vás objevil zájem o kameny a jak
jste se dostal ke své práci?
Příroda mě zajímala vždycky a když jsem se
rozhodoval, co budu studovat, vybral jsem si
geologii se specializací na geochemii. Kdybych se však tehdy rozhodl věnovat se broukům, rostlinám nebo stromům, bavilo by mě
to stejně.

Česká republika byla od doby Keltů známá
těžbou rud, jako je zlato, stříbro, cín. Tato
slavná éra skončila po roce 1989, kdy se postupně během několika let zavřely rudné doly
a v současné době u nás spíše panuje fobie
z jakékoli těžby. Rozhodně se však nedá říci,
že by bylo vše vytěžené. Potenciál pro těžbu
rud je u nás poměrně velký.



Proč jste se tedy nakonec rozhodl pro
kameny?
Na gymnáziu začalo moje sbírání kamenů.
Nejsem typický sběratel s velkou sbírkou, ale
mám rád pocit, který zažívám v momentě,
když něco pěkného najdu. Další mojí zálibou je focení. Kameny a skalní útvary fotím
obzvlášť rád.
je rozdíl mezi horninou, nerostem
Před nedávnem vám vyšla kniha Atlas
 Jaký
a minerálem?
Mezi nerost a minerál bychom mohli dát rov-  našich hornin. Jak dlouho trvala práce
na knize a čím se liší od dosud vydaných

nějakou oblíbenou
 Máte
horninu nebo minerál?

K některým horninám mám
asi pozitivnější vztah než k jiným, například mám raději
žulu než čedič. Možná proto,
že žula je typická pro naše
okolí. Líbí se mi i méně běžné
horniny, třeba erlán – bludovit, což je hornina vyskytující se pouze na jediném místě
v republice, a to u Bludova v Jeseníkách.
Esteticky je naprosto úžasný! Krásné bývají
i hadce. Mezi moje oblíbené minerály patří
zcela jistě granáty.
si často kupují minerály hodící se
 Lidé
například k jejich měsíčnímu znamení.

Věříte v jejich léčivou sílu?
Nedovolil bych si to popřít, ale nemám s tím
žádnou osobní zkušenost.
Herec Jaroslav Dušek je známý dokonce tím, že s kameny mluví. Máte k nim
podobný vztah nebo ho spíše považujete
za blázna?
Určitě ho za blázna nemám, protože má
spoustu zajímavých myšlenek, ale má
i spoustu názorů, s kterými nesouhlasím. Já
osobně s kameny nepromlouvám. Obdivuji
spíš jejich krásu. Kameny na mě působí esteticky, nikoli duchovně.
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Kde se vzala tato fobie a jaké jsou její
důsledky?
Klasik říká, za vším hledej peníze. Museli
bychom se umět ponořit pod povrch v tehdejší době a mít dostatek informací. Ty já
nemám. Každopádně fobie, která byla uměle
vyvolána, zakořenila v lidech tak hluboce, že
veškeré projekty týkající se těžby rud narážejí jak na odpor široké veřejnosti, různých
ochranářských organizací, tak na orgány státní správy. Možná se tato situace za několik
generací změní, ale v tu dobu už tu nebudou
potřební geologové, horníci, těžaři ani ti, kteří vytěženou rudu upravují a zpracovávají.
Zkušenosti a znalosti se vytrácí, lidé z tohoto
oboru odešli, jsou v důchodu, nebo zemřeli.
Jde o celý komplex profesí, které postupně
upadají a zanikají.





nítko. Ale hornina je něco jiného. Hornina
je všechno, po čem chodíme. Celá zemská
kůra je složená z hornin. Hornina je nesourodá směs složená z jednotlivých minerálů.
Můžeme si ji představit jako zeď postavenou
z toho, co dům dal, z cihel, kamenů, tvárnic, tašek a tak dále. Ty cihly
a tvárnice – to jsou minerály.
Minerály jsou stejnorodé, mají
stejnou vnitřní stavbu a jejich
složení se dá vyjádřit chemickým vzorcem.

MÁM RÁD

atlasů nerostů?
Práce nad atlasem mi zabrala poctivé tři roky.
Reprezentovalo to cesty do terénu, pořízení
spousty fotografií, sepsání textu a nakreslení
obrázků. Od začátku jsem chtěl, aby to byla
knížka pro všechny, kdo mají
k pozorování a určování hornin k dispozici pouze nejjednodušší pomůcky. V současné
době můžeme koupit řadu
atlasů minerálů, některé jsou
perfektně zpracované s krásnými fotografiemi, ale atlas
hornin zde dlouhodobě chyběl. V minulosti byly určité
pokusy ho vytvořit, ale to bylo
v době, kdy ještě fotografie
nebyla na takové úrovni, aby
dokázala horninu věrně reprodukovat na papír. Byl problém
především s barvami.
v atlase všechny druhy hornin,
 Najdeme
nebo je jich tolik, že není v silách jedno-

ho člověka všechny zmapovat?
Jsou tam vzorky všech hlavních druhů hornin, které se u nás vyskytují. Nechybí ani
horniny, které jsou něčím zvláštní, významné nebo mají atraktivní vzhled, ale nedělám
si ambice na to, že by atlas podával přehled
naprosto vyčerpávajícím způsobem.
jsou české unikáty v oblasti hornin
 Jaké
a minerálů?

Česká republika má velice pestrou geologickou stavbu. Najdeme zde téměř všechny druhy hornin. Podobné to je i s minerály. Řada
z nich byla poprvé popsána právě od nás.
nepaměti se u nás těžila spousta ne Od
rostných surovin, v současné době se už

netěží skoro nic. Je to proto, že už je všechno vytěžené?

říkáte na vývoj kauzy týkající se těžby
 Co
zlata na Mokrsku?

Výsledkem dlouhých peripetií, odporu úřadů i zmanipulované veřejnosti jsou leda žluté
letáčky „Dobrá nálada nad zlato“, jimiž je oblepeno široké okolí.

je váš postoj?
 Jaký
Já si myslím, že je to škoda a že je to

smutné. Rozvoj hornictví v historii byl vždy
spojen s technickým a technologickým rozvojem a prosperitou země. V dnešní době
u nás těžba rud prakticky neexistuje a také
nepatříme mezi žádné průmyslové a technologické tygry. Jediný perspektivní projekt
v České republice se týká těžby lithia na Cínovci v Krušných horách. Jedná se o využití
greisenového ložiska, kde se už v minulosti
těžil cín, ale jsou tam i další suroviny jako
například wolfram. Lithium tehdy nikoho
moc nezajímalo, zájem stoupl až v souvislosti s výrobou li-ion baterií, které se využívají
v mobilech, noteboocích, ale i elektromobilech, které se považují za ekologické. Proto se
upřel zájem na ložisko na Cínovci, provedly
se průzkumné práce a je záměrem toto ložisko znovu otevřít a zahájit těžbu.

je pravděpodobnost, že se projekt
 Jaká
uskuteční?

Protože je těžba spojená se současnými ekologickými projekty, není žádný velký odpor
veřejnosti, ani státní správy, je tu šance.
A těžba by znamenala i finanční přínos pro
stát. Doufejme, že projekt dospěje ke zdárnému konci.

{ ROZHOVOR }

ESTETICKOU KRÁSU KAMENŮ
RNDr. RICHARD JAN HONS se narodil
v roce 1963 v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor geochemie. Zabývá se měřením radioaktivity, zejména radonu
v půdním vzduchu. Provádí také terénní práce při vyhledávání a průzkumech
ložisek nerostných surovin se zaměřením na ložiska zlata a dalších kovů,
těžkých minerálů a drahých kamenů.
Průzkum ložisek zlata prováděl např.
v Mali, Beninu, Německu či Makedonii.
V roce 2016 se účastnil průzkumu ložiska lithia v Krušných horách. Pořádá
geologické a cestovatelské přednášky,
rád fotí a publikuje reportáže v různých
časopisech. Je ženatý, má dvě dcery.
Četla jsem kritický pohled na odmítavý postoj Čechů k těžbě nerostných
surovin z důvodu ničení krajiny. Autor-geolog vyjadřoval názor, že je to od nás
pokrytecké, neboť používáním moderních
technologií se náš život bez surovin neobejde, a tudíž se naším přístupem podílíme
na likvidaci krajiny v rozvojových zemích.
Co si o tom myslíte vy?
S tím souhlasím. Těžba, která probíhá v Evropě, je z hlediska bezpečnosti úplně na jiné
úrovni než těžba v rozvojových zemích, kde
je daleko větší pravděpodobnost kontaminace přírodního prostředí. Je pohodlné využívat veškerou moderní techniku, jejíž výroba
je postavená na využití nerostných surovin,
a hovořit farizejsky o ochraně životního prostředí a veškerou těžbu odmítat.



nechlubil, ale je pravda, že rusky, anglicky,
francouzsky, německy a španělsky se bez problémů domluvím. Teď se věnuji hlavně francouzštině, s kterou jsem se dostal do kontaktu při cestách do západní Afriky.
Vaší hlavní pracovní náplní je měření
radonu. Jak probíhá?
Provádí se jednak při stavebním řízení před
zahájením stavby, aby bylo zřejmé, jaký je potenciál podloží k pronikání radonu dovnitř
budovy. Technologie měření probíhá tak,
že se zarazí do země sondy a ze stanovené
hloubky se odebere půdní vzduch a ten se



Nezkoušel jste tam někdy měřit radon?
Nikdy jsem se o to nepokoušel.

v zahraničí?
Čas od času se zúčastňuji různých průzkumných projektů v cizině. V posledních letech
jsem pracoval na několika projektech v západní Africe.

Jak byste popsal Hradištko a okolí z geologického hlediska?
Hradištko má velice staré podloží z období
starohor. V těsné blízkosti se nachází jílovské
pásmo, což je také velmi stará struktura a je
zajímavá ložisky zlata. U Slap nebo Krňan se
ocitneme v rozsáhlé oblasti tvořené žulovými
horninami.



země jste procestoval a která vám
 Jaké
nejvíce učarovala?

velmi jazykově vybavený, dočetla
 Jste
jsem se, že dokonce ovládáte základy
arabštiny.
Je pravda, že jsem se arabsky učil, ale už jsem
toho hodně zapomněl. Tím bych se moc

Zajímalo vás někdy, co se dělo v roce
1989 na Medníku?
To mě zajímalo. Kromě toho jsem si vyslechl od místních lidí spoustu různých legend
a skazek, ale člověk si z nich těžko vybere, co
je pravdivé a co ne. Nikdo z nás tedy neví,
co se tam dělo, možná někdy v budoucnu
se informace dostanou na světlo boží nebo
také ne.





profese vás už zavála do řady kou Vaše
tů světa. Na jakých zakázkách pracujete

Úžasný je Írán, země, kterou lidé mylně řadí
mezi arabské státy, ale zde žijí Peršané, kteří
pocházejí z indoevropské jazykové skupiny
stejně jako my. Tato země má krásnou přírodu a památky, je bezpečná a obyvatelstvo je
neuvěřitelně přívětivé. Moje hlavní evropská
destinace je Balkán, kam se vracím téměř
každý rok. I když leckde panují problémy,
každá z balkánských zemí nabízí něco krásného a těžko bych shrnul do jedné věty, co
všechno se mi tam líbí.

Vysoké koncentrace radonu v domech zvyšují pravděpodobnost onemocnění rakovinou
plic, podobně jako kouření. Existují různé
možnosti, jak nepříznivou situaci vylepšit.
Do značné míry je to otázka financí, proto je
nutné zvážit, zda ekonomická stránka opatření vyváží zisk zdravotní.

Jak dlouho žijete na Hradištku a co zde
máte nejraději?
Narodil jsem se v Praze, ale část dětství jsem
strávil tady, protože rodiče zde měli chatu,
kam jsme pravidelně jezdili. V roce 1991 se
nám tu podařilo koupit pozemek, kde jsme
postavili dům, a bydlíme tu už téměř dvacet
let. Líbí se mi celá oblast, která je ohraničená
krásnými údolími řek Vltavy a Sázavy. To je
krajina, která se málokde vidí.



následně analyzuje. Provádím také měření
v hotových budovách, při němž se umístí
do budovy detektory a zjišťuje se, jaký je obsah radonu v interiéru stavby.



Když se naměří vysoké hodnoty, jak
moc velký je to problém?

Děkuji za rozhovor.
Rozhovor zaznamenala
LUCIE HAŠKOVÁ
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{ ŠKOLA }

TAK CO VE ŠKOLE? JO, DOBRÝ...

Za poslední tři roky přibylo v naší škole téměř 200 žáků a 25 zaměstnanců, z toho 20
učitelů a učitelek, vloni jedna nová budova. A byť se zdá, že vždy se 30. červnem škola
končí, my víme, že nastavený proces není u konce.

Letos poprvé máme devátý ročník, jak se říká
„plný dům“. A již nyní se ukazuje, že původní
požadavek z roku 2014, aby škola měla aspoň
16 učeben, byl oprávněný. V současnosti jich
máme 13. Sestavit rozvrh znamená skládání
puzzle – velký obrázek do menšího rámečku.
Nejsou prostory pro dělené hodiny. V případě dalšího nárůstu počtu tříd, budou dělené
hodiny (z nichž velká část je dělená povinně)
prakticky nerealizovatelné. Nárůstu se v současné době ubránit nelze, je nutno zohlednit
nárůst počtu dětí v obci, ale také nově vyjednanou spádovost pro děti ze Slap.

Další rozšiřování
Tentokrát jde o situaci, která je očekávaná.
U nového pavilonu nezbývalo financí na větší
rozšíření. Je proto jasné, že nás čeká opět dočasné řešení formou „buněk“. Řešení na přístavbu, resp. nástavbu jsou. Celý proces bude
ovšem opět náročný. S rozšiřující se školou
rostou potřeby, které zahrnují nejen rozvoj
kapacit školy, ale také její jídelny, rozvoj odborných učeben a celkového zázemí. Aktuálně se provádí studie možnosti úprav školní
zahrady, ve fázi realizace jsou první úpravy
místní tělocvičny... Všechno jsou poměrně
rozsáhlé, ale bohužel nezbytné investice pro
to, aby škola mohla řádně fungovat. Radost
nám přináší každá nově pořízená pomůcka,
na kterou z rozpočtu školy zbydou peníze.
Uvnitř ve škole fungujeme jako každá základní škola kdekoli jinde, se svými bolestmi i radostmi. Musíme si říct, „že dobrý“,
protože tolik lidí pohromadě za krátké období více zvládnout ani nemůže. Co přijde
jednomu samozřejmé, je pro jiného komplikované a naopak. Dynamické prostředí přináší výkyvy a rizika. O to více si člověk váží
každého drobného posunu, úspěchu, každé
změny k lepšímu. Sluší se proto poděkovat

VÝZVA

ZŠ Hradištko opět nabízí
pomoc potřebným občanům
s podzimním úklidem
zahrady a okolí domu v rámci
praktických činností starších
žáků. Sběr ovoce, hrabání
listí, skládání dřeva apod.
Pokud máte ve svém okolí
někoho potřebného, neváhejte
kontaktovat školu jakýmkoliv
způsobem – školní web, vzkaz
ve schránce, lístek poslaný
po nějakém školákovi apod.
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všem učitelům, žákům a rodičům, kteří se
na tom podílejí.

Oblíbené akce
Společným jmenovatelem jsou pro nás
všechny mimoškolní akce. Některé jsou více
založeny na individuálních výkonech, většina však odráží společné úsilí všech pořadatelů a účastníků, mezi něž budou v letošním
roce patřit snad i letošní první deváťáci při
tradičním Dýňobraní v říjnu nebo Vánočním
jarmarku 1. prosince. Mezi tradiční akce se
zařadil adaptační kurz pro šesťáky, lyžařský
výcvik, ale i exkurze na přehlídku středních
škol pro sedmáky a osmáky, v našem plánu
zůstalo vystoupení dramatického kroužku či
škola v přírodě a další akce. Naši žáci se začínají postupně účastnit různých olympiád
– vědomostních i sportovních soutěží. Zatím
se o nich dozvíte hlavně na webových stránkách školy (www.zshradistko.cz), ale dou-

fám, že vás časem budeme více informovat
i prostřednictvím Zpravodaje.
Text: Mgr. ONDŘEJ HYNEK,
ředitel školy

KALENDÁRIUM

• sobota 21. října 2017 od 14 hodin, ZŠ Hradištko – vítání občánků
• sobota 21. října 2017 od 18 hodin, společenský sál ČMSCH –
hudební pořad „Antonín Dvořák a jeho žáci“, vystoupí sopranistka
Zora Jehličková a tenorista Lubomír Havlák
• středa 25. října 2017 od 18 hodin, obecní knihovna – Večer přátel
deskových her
• pátek 3. listopadu 2017 v 18 hodin, obecní knihovna – „Magie
skalních a půdních tvarů“ – přednáška geologa RNDr. Richarda
Jana Honse
• pátek 10. listopadu 2017 v 18 hodin, obecní knihovna – „Občané
Hradištka v zahraničním odboji“ – přednáška historika Pavla
Buchteleho
• sobota 11. listopadu 2017 od 16 hodin, areál hasičské zbrojnice –
lampionový průvod
• sobota 25. listopadu 2017, společenský sál ČMSCH – setkání
jubilantů
• neděle 3. prosince 2017 od 16 hodin, náves u zámečku –
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
• sobota 16. prosince 2017, společenský sál ČMSCH – vánoční
koncert skupiny Pražec

{ LIDÉ }

PROFESIONÁLNÍ
SPORTOVKYNĚ Z PIKOVIC

Svátek všech vodáků se letos slavil v Račicích, kde se konalo Mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V meandru řeky Labe mezi městy Roudnice nad Labem a Štětí, kde byl
kanál zbudován, prožila svůj velký sportovní sen deblkanoistka Lenka Součková.

Rychlostní kanoistice se Lenka věnuje od
svých patnácti let. Před ní se tomuto sportu
věnoval její bratr, a když byla na jednom jeho
závodě, zalíbil se jí tento sport natolik, že začala trénovat také – nejdřív na kajaku, který
před pěti lety vyměnila za kánoi.
Mezi její největší úspěchy patří bronzová
medaile ze závodu Světového poháru před
dvěma lety a bezpochyby také letošní Mistrovství světa, kde s Janou Ježovou skončila na
devátém místě v závodě na 500 metrů. Račice
pro ni byly výjimečné i tím, že ji mohla přijet
podpořit celá rodina. „Neuvěřitelnou atmosféru vytvořili také diváci na tribunách, když
při české hymně všichni zpívali, až šel mráz
po zádech,“ dodává.
Celý průběh závodu byl velkým dramatem.
„Náš boj začal rozjížďkou už v 8.30 ráno.

Ta dopadla nad očekávání – dojely jsme na
třetím místě, čímž jsme si zajistily postup do
semifinále s velmi dobrým časem. Semifinále
se jelo ten samý den v 15.30, tak nebylo moc
času na odpočinek. Ze semifinále postupují
vždy tři lodě do finále. Věděly jsme, že máme
velkou šanci splnit si sen. Když jsme dojely
do cíle, otočily jsme se na světelnou tabuli
s výsledky, a vůbec jsme nevěděly, jak to dopadlo. V cíli jsme totiž byly v naprosto shodném čase s Brazilkami, takže nastala patová
situace. Ve finále nakonec startovalo deset
lodí namísto obvyklých devíti a ta desátá
byla bez bloku.“
Jaký byl průběh finálového závodu? Dráha
bez bloku padla losem právě na české závodnice. „Když jsme stály na startu, slyšely jsme
burácet diváky, když hlásili naše jména. To

bylo úžasné,“ popisuje Lenka. Nakonec dojely deváté, ve svém osobním rekordu. „Jsem
moc spokojená a šťastná, že se nám povedlo
prosadit se v nově vzniklé olympijské disciplíně mezi světovou špičku.“
Lenka pracuje jako učitelka na základní škole v Praze. Díky úspěchům v letošní sezóně
přestoupila do Armádního sportovního centra Dukla Praha a stala se z ní profesionální sportovkyně. Věří, že práci a vrcholový
sport zvládne skloubit, a s pokorou vysvětluje: „Mám velkou motivaci a sny. Jsem moc
ráda, že mě rodina a přítel podporují a snaží
se mi to usnadnit ve všech směrech. Moc jim
za to děkuji.“
Jejím velkým snem jsou olympijské hry v Tokiu v roce 2020, ke kterým vede ještě dlouhá a
náročná cesta. Přejeme jí, aby byla lemovaná
úspěchy a vedla až k vysněnému cíli.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ;
foto: archiv L. S.

STUDENTSKÁ THÁLIE PUTOVALA NA HRADIŠTKO
V červnu 2017 proběhl na Nové scéně pátý ročník udílení cen Studentské Thálie. Jednou
z oceněných byla i hradištská zpěvačka Josefína Čermáková, která zvítězila v kategorii
Autorský tvar uměleckých středních škol.

Zakladatelkou a ředitelkou Studentské
Thálie je Dana Benešová-Trčková, která
se dlouhodobě věnuje péči o mladé literární, výtvarné a herecké talenty. Mimo
jiné je lektorkou několika kurzů probíhajících v Multifunkčním centru ve Štěchovicích. Do soutěže se hlásí studenti nebo
herecké soubory uměleckých i neuměleckých středních a vysokých škol a jsou
oceňováni ve dvou sekcích – v autorském
tvaru a autorském počinu.
Josefína Čermáková se soutěže zúčastnila poprvé a pro porotu si připravila píseň
„Wayfaring stranger“, kterou nazpíval na-

příklad Johny Cash nebo Eva Cassidy. „Je to
jedna z mých velice oblíbených písní,“ zdůvodňuje svou volbu Josefína a dodává: „Jde
o tradiční lidovou píseň z počátku 19. století,
o jejímž původu se vedou spekulace. Jedna
z verzí je, že píseň pochází z černošských spirituálů a z toho důvodu byl původ utajován.“
Kromě kvality soutěžních vystoupení Josefína ocenila především příjemnou atmosféru
celé soutěže. Vítězství je pro ni motivací zpívat dál a hrát hudbu, kterou má ráda. Jejím
snem je koncertovat s kapelou po jazzových
klubech a festivalech. Přejeme jí, aby se její
sen vyplnil, a budeme se těšit, až jednou vystoupí i na domácí scéně na Hradištku.
Text: LUCIE HAŠKOVÁ;
foto: archiv J. Č.
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CO SE DĚLO PŘES LÉTO U HASIČŮ

Ani v období letních prázdnin neměla jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hradištko
(JSDH Hradištko) nouzi o zásahy. Od posledního vydání Zpravodaje si zásahová jednotka
připsala na své konto celkem 12 zásahů a od začátku roku jich je dohromady už 27.

a byl zakončen hudebními vystoupeními a taneční zábavou.

K první události došlo 21. června, kdy byl
vyhlášen II. stupeň požárního poplachu kvůli
požáru rodinného domu v Bohulibech. Hasební a zejména pak likvidační práce trvaly až
do večera a komplikovaly je vysoké venkovní
teploty a nutnost používat dýchací techniku
kvůli zplodinám z ohořelé slámy, kterou byl
dům zaizolován. Časově náročné byly i zásahy 29. června, kdy byla JSDH Hradištko
vyslána na pomoc při čerpání vody v Černošicích, které zaplavily přívalové deště (celkem
tři zásahy). A zatímco cisterna LIAZ byla se
čtyřmi členy jednotky v Černošicích, cisterny Tatra a Ford Tranzit s dalšími osmi členy
jednotky vyrazily v podvečer k požáru maringotky do Štěchovic, takže v jeden okamžik
zasahovala veškerá dostupná technika JSDH
Hradištko na dvou různých místech za účasti
celkem dvanácti členů jednotky.
K další aktivaci jednotky došlo 8. července
kvůli požáru lesního porostu v Davli (jednalo
se však o planý poplach), dále 21. července
kvůli součinnosti pro ZZS v Hradištku při
transportu pacienta do sanitky, 3. srpna kvůli
otevření bytu v části obce Rajchardov (opět
planý poplach) a 9. srpna kvůli prasklému vodovodu v části obce Brunšov. Jako potenciálně velmi rizikový se jevil výjezd k požáru bytu
v Davli 11. srpna, kam opět vyrazila veškerá
hasičská technika JSDH Hradištko, nicméně
i zde šlo pouze o planý poplach. K dalšímu
výjezdu došlo krátce poté, 17. srpna a jednalo se o součinnost pro ZZS při transportu
pacienta z chatové oblasti mezi Hradištkem
a Pikovicemi. Zatím poslední zásah si JSDH
Hradištko připsala 9. září během oslav 110 let

od založení SDH Hradištko, kdy byl nahlášen
sesuv zeminy poblíž železniční stanice Petrov
u Prahy a kdy byl proveden monitoring místa
za účelem zjištění, zda není ohrožena bezpečnost železniční dopravy.

S koncem léta byly zprovozněny nové internetové stránky „Hasiči Hradištko“, které
jsou společné pro SDH Hradištko a SDH
Pikovice, jako dva spolky vykonávající svou
činnost v naší obci, které současně spolupů-

Mercedes bude sloužit dál

sobí v zásahové jednotce JSDH Hradištko.
Najdete je na adrese www.sdh-hradistko.cz
nebo též www.sdh-pikovice.cz. Doposud jste
se dozvídali o činnosti obou sborů a zásahové
jednotky zejména z facebookových stránek,
ale vzhledem k tomu, že ne každý disponuje
facebookovým účtem, měly by tyto nové
stránky umožnit získávání zajímavých
informací o hasičích z Hradištka a jejich
aktivitách také mezi dalšími uživateli
internetu. Facebookové stránky „SDH Hradištko pod Medníkem“ a „SDH Pikovice“ zůstanou samozřejmě i nadále funkční.

S příchodem nového výjezdového vozidla
CAS K 24 LIAZ byl ze služby v JSDH Hradištko vyřazen CAS 16 Mercedes-Benz. Neznamená to však, že by tento stroj, který zásahové jednotce věrně sloužil dlouhá léta, šel
definitivně do důchodu. Dne 25. června byl
slavnostně předán do užívání SDH Třebsín,
kde bude jeho služba k radosti hradištských
i třebsínských hasičů pokračovat.

Pouťová zábava
V sobotu 17. června uspořádalo SDH Hradištko tradiční pouťovou zábavu. Bohatý
program započal odpolední zábavou pro děti

Nové internetové stránky

Text a foto: ZDENĚK PROŠEK

NÁVŠTĚVA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z BELGICKÉHO ESSENU
Po čtyřech letech k nám do Hradištka opět zavítala vzácná návštěva ze spřáteleného
sboru dobrovolných hasičů belgického města Essen (Brandweer Essen), včetně zástupce starosty tohoto města pana France Schrauwena.

Dvanáct našich kamarádů z Belgie dorazilo
krátce před polednem ve čtvrtek 7. září a zdrželi se zde do pondělí 11. září. I když návštěva
přijela hlavně na oslavy 110 let od založení
SDH Hradištko, připravili jsme pro ně i další
bohatý program. Po vřelém uvítání v hasičské klubovně následovala slavnostní večeře

se zástupci obce v čele se starostou naší obce
panem Antonínem Mertou. V pátek vyjela
smíšená skupina belgických a hradištsko-pikovických dobrovolných hasičů na exkurzi
k hasičům na letiště Václava Havla v Praze,
kde proběhla kompletní prohlídka zázemí
tamější hasičské stanice, včetně výcvikového

polygonu, zakončená ukázkou hašení z letištního speciálu Panther (na snímku). Po velice
zajímavé exkurzi následovala procházka historickým centrem našeho hlavního města.
V sobotu se všichni zúčastnili celodenních
hasičských oslav. V neděli jsme vyrazili na výlet lodí na slapskou přehradu, pak jsme navštívili Retro Auto Muzeum v nedalekých Strnadicích a navečer jsme společně uskutečnili
grilovačku, které se účastnily i naše rodiny
a při níž došlo k vzájemnému předávání darů
mezi belgickými a českými hasiči.
Výše popsaná návštěva mezi hasiči opět
úspěšně utužila vřelé přátelství mezi našimi
městy, které napomáhá nejen při překonávání
rozdílů mezi našimi národy, ale je i prospěšná
a inspirativní z hlediska předávání zkušeností
získaných při činnostech sborů dobrovolných
hasičů v různých zemích.
Text: ZDENĚK PROŠEK, JIŘÍ FERENCEI,
MILAN BURIAN; foto: Z. Prošek
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OSLAVY 110 LET SDH HRADIŠTKO
V sobotu 9. září 2017 oslavil SDH Hradištko úctyhodných 110 let od svého vzniku a toto hezké výročí si žádalo uspořádat velkolepou oslavu. V průběhu dopoledne se
do Hradištka začala sjíždět hasičská technika z celého širého okolí (přijeli např. i dobrovolní hasiči z pražských Stodůlek či Golčova Jeníkova). Nakonec k nám dorazilo více
než 40 kusů techniky různých složek integrovaného záchranného systému.

Samotné oslavy zahájil slavnostní průvod obcí
od rybníčku do areálu hasičské zbrojnice, kde
proběhl nástup spojený s projevy hostů a předáním darů a vyznamenání. Po této oficiální
části pokračoval program méně formálními,
zato však pro diváky atraktivnějšími ukázkami
hasičské práce. Nejprve ukázali obecenstvu
své umění profesionální hasiči ze stanice Jílové
u Prahy, kteří ze své hasičské plošiny předvedli, jak se zachraňuje uvízlý horolezec. Následoval přílet vrtulníku Armády České republiky
W-3A Sokol z 24. základny dopravního letec-

tva Praha-Kbely, jehož posádka nám předvedla slanění z vrtulníku, vyzdvižení zraněné
osoby do vrtulníku a po přistání též interiér
a vybavení svého stroje. Po této velice zajímavé ukázce se do akce pustili dobrovolní hasiči
z SDH Praha-Řeporyje, kteří ve spolupráci se
zdravotnickou záchrannou službou a Policií
České republiky ukázali postup při vyproštění osob z havarovaných vozidel. Po nich
přišel ke slovu opět armádní vrtulník, který
se nejprve vznesl vysoko nad Hradištko, kde
vysadil na padáku dva výsadkáře, aby posléze

předvedl hašení požáru z podvěšeného bambi vaku. Posledním bodem odpoledního programu byla ukázka hašení makety budovy
školy historickou požární stříkačkou, kterou
přivezli dobrovolní hasiči z Kamenného
Újezdce.
Večerní program se pak nesl ve velmi
přátelském a uvolněném duchu, neboť všem
přítomným bylo zřejmé, že se hasičské oslavy
více než povedly a že SDH Hradištko oslavilo
své výročí skutečně ve velkém stylu. K dobré
náladě přispěl samozřejmě i koncert skvělé
kapely Big Covers, který završil celý tento
vydařený den.
Text: ZDENĚK PROŠEK, JIŘÍ FERENCEI;
foto: Zdeněk Prošek

POZNÁMKA REDAKCE:

V minulém čísle jsme v tématu Zpravodaje mapovali 110letou historii SDH Hradištko. Kvůli omezenému prostoru nebylo možné zmínit všechny důležité události, ani jmenovat všechny významné
a aktivní členy sboru. Přesto bychom rádi
připomněli, že dlouholetým jednatelem
SDH byl pan Václav Roučka a strojníkem
pan Miroslav Filip.

MYSLIVECKÝ KROUŽEK – PŘIJDEŠ MEZI NÁS?
Před dvěma lety jsme po dlouhé době nečinnosti a snad ještě delší době váhání obnovili
myslivecký kroužek pod záštitou a s podporou MS Medník. Nyní je na čase posunout
se dál.

Náš kroužek je bohužel jediný na okrese
Praha-západ, na jednu stranu je to smutné,
na druhou stranu mají naše děti velkou šanci
dostat se na skvělý čtrnáctidenní letní tábor,
zakončený národním finále soutěže Zlatá
srnčí trofej. Dvěma z nich se to už letos povedlo a z tábora přijely nadšené a obohacené o spoustu nevšedních zážitků spojených
s poznáváním přírody.
Schůzky probíhají za každého počasí vždy
první neděli v měsíci od 14 do 17 hodin
na myslivecké chatě. Obvykle bereme děti
nejdříve vyběhat do přírody, kde je formou
her a kvízů učíme znalostem o přírodě. Když
se trochu unaví, probereme i teorii – zoologii,
mysliveckou mluvu, historii lovectví a myslivosti, kynologii, botaniku, střelectví, péči
o zvěř a mnoho dalšího, co by nejen myslivec měl znát.

A nyní to nejdůležitější, pokud byste vy
a hlavně vaše děti měli o kroužek zájem,
kontaktujte nás na e-mailu msmednik@se-

znam.cz, případně na tel. 739 684 546. Rádi
bychom náš tým mladých myslivců a ochránců přírody doplnili a rozšířili o děti, které
mají o přírodu zájem a chtějí se o ní něco
nového dozvědět.
Text a foto: RUDOLF ZDĚNEK, MS Medník
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Josta

RYBÍZ, ANGREŠT A JOSTA

Rybíz zná určitě každý. Ve třech středoevropských jazycích má pojmenování velice podobné pojmenování českému. Ve slovenštině je to ríbezľa, v maďarštině ribiszke. Němci
však mají své Johannisbeere, anglicky mluvící píšou currant a Francouzi grosseille, Rusové smorodina. Bratři Poláci se dohodli označovat tuto rostlinu slovem porzeczki. Jméno
rybíz je odvozeno z latinského neboli vědeckého pojmenování rostliny – Ribes. Takto
ji pojmenoval švédský botanik Carl von Linné (1707-1778) a jméno zvolil z arabštiny –
ribas či ribaš, znamenající plody nebo rostliny kyselé chuti.

Meruzalka zlatá
Jméno meruzalka se běžně užívá u meruzalky zlaté a krvavé. Meruzalka zlatá, keř s krás-
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nými žlutými květy plnými pastvy pro včely,
se využívá pro pěstování stromkových tvarů rybízů a angreštů. Pokud se nešikovným
uvázáním korunky stromkového angreštu
tato ulomí, angrešt je ztracený. To, co vyrazí
od kořenů nebo někde na kmínku stromku,
je meruzalka zlatá.

Meruzalka krvavá

Meruzalka krvavá je nenápadný keř dosahující výšky 2 až 4 metrů. Jeho nenápadnost je
ale bohatě vyvážená brzy zjara, kdy se obsype
jasně červenými květy. Celý keř voní jemnou
kadidlovou vůni, která je mnoha lidem příjemná. I když je její jméno krvavá, vyskytuje
se v mnoha podobách s barvou květů od bílé
až po tmavě červenou. Moje meruzalka krvavá pochází z Rajchardova, kde byla součástí
alespoň dvou, dnes neexistujících, živých
plotů. Plody meruzalky zlaté i krvavé jsou
černé bobule nevalné chuti. Nebývá jich
mnoho.
Rybízy jsou hostiteli rzi vejmutovkové, houbové nemoci borovic. Ta oslabuje borovice
opadem jehlic a poškozováním dřeva vedoucím až k úhynu. Na rybízu, zejména černém,
způsobuje předčasný opad listů. Pro svůj životní cyklus potřebuje střídat své hostitele –
borovice a rybíz.

Od roku 1977 se šíří v zahradách nový druh
rybízu nebo snad angreštu? Obojí. Ve východním Německu se podařilo úspěšně
uskutečnit křížení, kdy pylem z květů angreštu byly oplodněny květy černého rybízu
a vznikl nový druh nazvaný josta. Musím
poznamenat, že v tomto případě „soudruzi
z NDR“ neudělali chybu jako s kávovými
lžičkami ve filmu Pelíšky, ale získali velmi cenný produkt odstraňující nevhodné
vlastnosti angreštu – pichlavost, náchylnost
k houbovým nemocem – i nevhodnou vlastnost černého rybízu – zápach, a současně
zvětšili plody. Pěstování je bezproblémové.
V USA je šířen pod názvem jostaberry podobný kříženec.
Název josta vznikl spojením dvou prvních
hlásek z německých názvů pro rybíz a angrešt, JOhannisbeere a STAchelbeere. Pro
milovníky konspirativních teorií, detektivních záhad a jiných strašidelných příběhů je
tu ještě jedno, zaručeně pravdivé vysvětlení
původu jména – JOsif STAlin.
Text: VLADIMÍR GLASNÁK;
foto: Petr Kocna a archiv

Angrešt

Do rodu Ribes Linné zařadil i angrešt.
Na Moravě angrešt neznají – je to přece „srstka“. A z jejích keříků sbírají „chlupáče“. Ty
chlupáče se mi moc líbí. Potvrdili mi je dva

Josta

Rod Ribes obsahuje mnoho druhů – Meruzalka červená, černá, zlatá, krvavá atd.,
z nichž alespoň ty vyjmenované se běžně
pěstují v mnoha odrůdách. Čeština má pro
rybíz ještě „oficiální“ jméno meruzalka, které
pravděpodobně vzniklo podle francouzského
výrazu „grousselles d‘outre mer“ a/anebo německého „Meergrusel-beere“.
Rybíz pochází ze severní nebo severovýchodní Evropy. Antika jej asi neznala. Ve střední
Evropě je doma. Bývá hodnocen pro vysoký
obsah vitaminu C v plodech jako „citroník
severu“. Meruzalka krvavá a zlatá má domovinu v Severní Americe. Domácí ve střední Evropě je i meruzalka alpská – rostoucí
v lesích. Její červené bobule mají mdlou
nasládlou chuť. Tato meruzalka je dvoudomá na rozdíl od ostatních, které mají květy
oboupohlavní.
Toto vynikající drobné ovoce se pěstuje nejen proto, že jeho konzumace v čerstvém
stavu nebo v různých úpravách od džemů
až po vína je příjemná, ale i velice zdravá.
To platí zejména o černém rybízu, prý je to
vitamínová bomba a jako jediný z mnoha
druhů rybízu je považován za léčivou rostlinu. Mnoha lidem však v čerstvém stavu
„smrdí“. Tento myší zápach lze překonat
kuchyňskou úpravou a mícháním s jiným
ovocem. Anebo pěstovat a konzumovat jostu.

Angrešt

Květenství meruzalky krvavé

moravští mluvčí. Jeden od Přerova a druhý
z Vizovic. Později byl angrešt zařazen jako
samostatný rod – srstka s jedním druhem
a s mnoha poddruhy. Pojmenování angrešt
je z italštiny – agresto znamená nezralé vinné hrozny nebo šťávu z nich. Velmi podobné
slovo egreš v slovenštině má pocházet z maďarštiny, ale maďarština jej získala z italštiny.
Slovenské označení angreštu pôľka jsem jako
dítě používal, ale domnívám se, že egreš je
běžnější.

{ SPOLKY | EKOLOGIE }

INFORMACE KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ
SPRÁVY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

V souvislosti s výskytem afrického moru u divokých prasat v České republice a z důvodu
vyšších hlášení úhynu divokých prasat (dále jen kadáverů) sděluje Krajská veterinární
správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj informace o zákonných povinnostech obcí při sběru, úchově a likvidaci kadáverů, nejen divokých prasat, ale všech uhynulých zvířat či jejich částí (vedlejších živočišných produktů – VŽP) v případě, že není
znám chovatel.

Mimo dalších zásad, které by měla obec
v tomto smyslu zabezpečit, je určení osoby,
která bude sbírat informace o úhynu zvěře

v katastru obce a která bude zabezpečovat
další postup při její likvidaci. Touto kontaktní osobou se po vzájemné dohodě stává

myslivecký hospodář Mysliveckého sdružení
Medník, pan Rudolf Zděnek, telefonní spojení 739 684 546, na kterého se můžete s případnými nálezy obracet.
Africký mor prasat, který je v současném
období nejzávažnějším onemocněním divokých i domácích prasat, téměř vždy končí
jejich úhynem. Virus je velice odolný, přežije
teploty do – 20 C˚. Jediné, co ho spolehlivě
zničí, je důkladná tepelná úprava. Zvíře virus vylučuje všemi sekrety – slinami, močí,
trusem, spermatem a krví. Pokud uhyne prase v lese, je virus aktivní po celou dobu, co
tam kadáver prasete leží. Velmi nebezpečná
je také manipulace s uhynulým či uloveným
nakaženým divočákem. Krev se může dostat
na oděvy, boty, auto apod. Tímto způsobem
pak může docházet k šíření afrického moru
prasat do chovu domácích prasat. Africký
mor prasat není přenosný na lidi ani žádná
další hospodářská zvířata.
Text a foto: RUDOLF ZDĚNEK,
myslivecký hospodář MS Medník

JAK JSME ULEVILI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizorů
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony.

Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti Asekol můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
Asekol, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti Asekol vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 306 televizorů,
76 monitorů a 4 428 kg drobných spotřebičů,
což znamená sběr celkových 11 897 kg elektrozařízení, čímž jsme uspořili 157,86 MWh
elektřiny, 8 778,35 litrů ropy, 701,74 m3 vody
a 5,95 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 32,93 tun
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů
o 146 tun. Úspora takového množství vody se
rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 9 419 osprchováních. Úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 129 093 km
v běžném osobním automobilu.

Pozitivní dopad
na životní prostředí
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme,
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také

je, že odevzdáním 10 vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.
Studie posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.
Text: MILAN VÁLA,
pracovník OÚ Hradištko

Používání

sběrný dvůr

Sběr odpadu
Prodej

elektro

elektro

RECYKLACE
ELEKTROODPADU
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{ Z JEDNÁNÍ ZO }

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 31. ČERVENCE 2017
Dokončení ze str. 2
• Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-6021276/001 mezi
obcí Hradištko a společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 520/58. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se
sjednává ve výši 6 600 Kč bez DPH.



• Výkup a uzavření kupních smluv na pozemky p.č. 351/85 o výměře 287 m2, p.č. 550/3
o výměře 315 m2, p.č. 550/41 o výměře
82 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemky jsou ve vlastnictví fyzických
osob, slouží veřejnému užívání jako veřejná komunikace, jsou zařazeny v pasportu
místních komunikací obce Hradištko. Cena
je stanovena ve výši 70 Kč/m2.
• Výkup a uzavření smlouvy kupní na vlastnické podíly 1/15, 1/5, 1/5 k pozemku p.č.
550/28, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 515 m2 a uzavření smlouvy kupní
na vlastnické podíly 1/15, 1/5, 1/5 k pozemku p.č. 550/34, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 177 m2. Pozemky jsou
ve vlastnictví fyzických osob, slouží veřejnému užívání jako veřejná komunikace, jsou

zařazeny v pasportu místních komunikací
obce Hradištko. Cena je stanovena ve výši
70 Kč/m2.
• Výkup a uzavření smlouvy kupní na pozemky
p.č. 550/42 o výměře 54 m2, p.č. 550/43 o výměře 172 m2 a p.č. 564/26 o výměře 264 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemky
jsou ve vlastnictví fyzických osob, slouží veřejnému užívání jako veřejná komunikace, jsou
zařazeny v pasportu místních komunikací
obce Hradištko. Jedná se o komunikaci
v lokalitě Na Holáku části obce Pikovice. Cena
je stanovena ve výši 70 Kč/m2.
• Výkup a uzavření smlouvy kupní na pozemky parc. č. – parc. st. 12, o výměře 191 m2,
jejíž součástí je stavba bydlení bez čp, parc.
č. 17 o výměře 211 m2, parc. č. 20 o výměře
270 m2, parc. č. 21 o výměře 630 m2, parc. č.
64 o výměře 360 m2, parc. č. 68/1 o výměře
1027 m2, parc. č. 99 o výměře 338 m2, parc.
č. 249 o výměře 154 m2, parc. č. 337 o výměře 167 m2, parc. č. 350/52 o výměře 802
m2, parc. č. 357/55 o výměře 167 m2, parc.
č. 357/56 o výměře 1 968 m2, parc. č. 512
o výměře 274 m2, parc. č. 772/20 o výměře
14 127 m2. Pozemky jsou ve vlastnictví právnické osoby, většina pozemků slouží k veřej-

nému užívání jako veřejná komunikace, jsou
zařazeny v pasportu místních komunikací
obce Hradištko. Budovu plánuje obec využít
ve veřejném zájmu. Celková cena souboru
uvedených nemovitostí je 300 000 Kč.
• Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb
pod názvem: „Výběr zpracovatele územního
plánu Hradištko“ a pověření starosty obce
k podpisu smlouvy o dílo.
• Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj, z programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní
infrastruktury. Předmětem žádosti o poskytnutí dotace je modernizace tělocvičny
Hradištko.
• Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
malého rozsahu „Modernizace tělocvičny
Hradištko“ a zadání výběrového řízení a zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce organizací výběrového řízení na zhotovitele modernizace tělocvičny Hradištko
a podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem.
• Strategický plán rozvoje obce Hradištko.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 23. SRPNA 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvy provést stavbu předloženou společností ČEZ
Distribuce, a.s. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
1 000 Kč bez DPH.
• Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu

provést stavbu předloženou společností
ČEZ Distribuce, a.s. Jednorázová náhrada
za zřízení věcného břemene se sjednává
ve výši 1 500 Kč bez DPH.

• Výsledek výběrového řízení na akci „Modernizace provozu tělocvičny, Tělocvična
Hradištko“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností W-REVIZ s.r.o.

• Zadání výběrového řízení na stavbu „Chodník na pozemku parc.č. 870/1 – IV. etapa.
• Výjimku z počtu žáků v základní škole
v rozsahu 4 žáků pro školní rok 2017/2018.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

• Nabídku k odkoupení stavby č.e. 1508
obci Hradištko jako vlastníkovi pozemku,
na kterém je stavba umístěna, a sdělení
starosty obce o nevyužití této nabídky
a souvisejícího předkupního práva.

ZASTUPITELSTVO JEDNALO 20. ZÁŘÍ 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Rozpočtovou změnu č. 04/2017, kterou se
zvyšují rozpočtové příjmy o částku 4 877 tisíc Kč na celkových 45 275 tisíc Kč po provedené rozpočtové změně a rozpočtové
výdaje se zvyšují o částku 6 541 tisíc Kč
na celkových 44 339,5 tisíc Kč po provedené rozpočtové změně.
• Rozpočtový výhled obce Hradištko na roky
2018–2021.
• Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-6000462/05, Hradištko pod Medníkem, kNN pro p.č. 463/30
na pozemku parc.č. 849/1 v obci Hradištko se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Věcné bře-
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meno se zřizuje úplatně – jednorázová náhrada se sjednává ve výši 2 178 Kč včetně DPH.

• Výkup a uzavření smlouvy kupní na vlastnický podíl 1/7 k pozemku p.č. 888 ostatní
plocha o výměře 1 109 m2, na vlastnický
podíl 1/7 p.č. 889 ostatní plocha o výměře
113 m2 a vlastnický podíl na parc. st. 23/8
o výměře 36 m2. Pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob (SJM), z části slouží
veřejnému užívání jako veřejná komunikace, z části slouží jako veřejný chodník,
část pozemků je dle územního plánu určena k zástavbě, na parc. st. 23/8 je umístěna stavba technického vybavení. Jedná se
o pozemky u ulice Benešovská části obce
Hradištko. Cena je stanovena ve výši 500
Kč/m2 za pozemky p.č. 889 a parc. st. 23/8,

částka za vlastnické podíly k p.č. 889 a parc.
st. 23/8 činí 10 642 Kč, cena za vlastnický
podíl k pozemku p.č. 888 činí 35 714 Kč.
Celková částka za vlastnické podíly k p.č.
888, p.č. 889 a par. st. 23/8 činí 46 356 Kč.

• Výsledek výběrového řízení na stavbu „Chodník na pozemku parc.č. 870/1 – IV. etapa“
a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností ZNAKON, a.s.
• Výsledek výběrového řízení na stavbu „Odvodňovací lisu čistírenského kalu“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy se
společností BVS aqua s.r.o.
• Úplatu za předškolní vzdělávání pro školní
rok 2017/2018 v MŠ Hradištko ve výši
900 Kč měsíčně na jednoho žáka.

{ KNIHOVNA }

PODZIMNÍ PROGRAM KNIHOVNY

Než vplujeme do předvánočního shonu, strávíme společně několik podzimních večerů
v útulném prostoru naší knihovny. Čeká nás program pro seniory, aktivity pro rodiny
s dětmi i pro zájemce o přírodní zajímavosti nebo místní historii.

Jednou z proběhlých aktivit byl pětidenní
počítačový kurz pro seniory, který uspořádal Jihočeský institut celoživotního učení.
Vzhledem k velkému zájmu o účast na tomto
kurzu doufáme, že se nám ho podaří v blízké
době zopakovat.

řazené knihy a dary od čtenářů. Má-li někdo
zájem o starší knihy, může si na naší chodbě
vybrat a odnést si libovolný počet knih.

Během září platila nová otevírací doba, která
byla závislá na dopolední pracovní době paní
knihovnice. Od října se otevírací doba vrací
zpět do původní podoby, a to v úterý od 13
do 19 hodin a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.
Text a foto: LUCIE HAŠKOVÁ

Dámský klub

Po prázdninách jsme opět zahájili činnost
Hradištského klubu dam. Tentokrát se scházíme každé poslední úterý v měsíci v čase
od 10 do 12 hodin. Setkání se mohou zúčastnit všechny místní ženy v důchodovém
věku, členství je bezplatné. V podzimním
programu nabídneme přednášku o homeopatii, tvoření, povídání o knihách, trénink
paměti a promítání dokumentu o historii
našeho kraje.
Před samým začátkem podzimních prázdnin
zveme do knihovny všechny příznivce společenských her. O svou sbírku her se s námi
podělí Gabriela Raiser, která všem ochotně
a srozumitelně vysvětlí herní pravidla. Díky
příbramské knihovně se náš fond rozšíří
o další hry, takže jejich nabídka na nadcházející chladné období bude lákavější než obvykle. Večer přátel deskových her začíná jako
obvykle v 18 hodin a v zápalu boje setrváme
nejméně do půlnoci.

Listopadové přednášky

Měsíc listopad bude ve znamení přednášek. Nejprve přivítáme místního geologa
RNDr. Richarda Jana Honse, který nám bude
vyprávět o zajímavých skalních a zemních
útvarech. Malým pozváním na tento večer
může být i rozhovor s ním v tomto vydání
Zpravodaje. Přírodopisná přednáška doprovázená promítáním fotografií se uskuteční
v pátek 3. listopadu od 18 hodin.
O týden později knihovnu navštíví historik ze
Státního okresního archivu pro Prahu-západ
v Dobřichovicích PhDr. Pavel Buchtele, který
zavzpomíná na hradištské legionáře. Budeme
vděčni za jakoukoli pomoc místních občanů
při odhalování této části naší historie. Pokud
máte povědomí o vojácích, kteří se zúčastnili
bojů za první světové války, případně vlastníte nějaké fotografie, deníky nebo dokumenty,
budeme rádi, když se přednášky zúčastníte,
a to v pátek 10. listopadu v 18 hodin.

Čtenáři čtenářům

Množí se žádosti občanů, kteří chtějí darovat
knihovně staré knihy. Kapacita knihovny je
však omezená a ze zkušenosti víme, že čtenáři sahají především po knihách, které právě
vycházejí. Do knižního fondu zapisujeme
knihy vydané po roce 2000. Na chodbě před
knihovnou máme místo, kam umisťujeme vy-

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
NOVINKY PRO DOSPĚLÉ
R. Třeštíková – Osm
M. Vopěnka – Můj bratr Mesiáš
R. Bryndza – Noční lov
J. Březina – Polednice
K. Dubská – Malé zázraky
J. Hanibal – Severská rapsodie
A. Bolavá – Ke dnu
A. Fischerová – Posel
Z. Koubková – Znesvěcený hrob
F. Niedl – Platnéř
J. Adler-Olsen – Zabijáci
S. Björk – Sova
M. Bussi – Černé lekníny
P. Hawkins – Do vody
N. Schulman – Chlapec,
který přestal plakat
Ch. Link – Podvedená
L. Meachamová – Titáni
A. Parks – Nevěsty bez ženichů
L. Slimani – Něžná píseň
S. Eklund – Labyrint
A. Christie – Smrt v oblacích
A. Indridason – Chlad
V. Michalskij – Jaro v Kartágu

NOVINKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
P. Hudský – Telátko Popleta
E. T. Hofmann – Louskáček a Myší král
R. Dahl – Velké myší spiknutí
K. Kerekesová – Mimi a Líza
M. Macourek – Mach a Šebestová
za školou
La Fontaine – Bajky
M. Vopěnka – O duši a dívce
H. N. Kowitt – První mezi trapáky
D. Walliams – Dědečkův velký útěk
K. May – Vinnetou
E. Hunter – Kočičí válečníci
A. Popprová – Pavoučí prázdniny
R. Giommi – Jsem kluk, jsem holka
E. Lenartová – Auta a kamiony
kolem nás
B. Cuxart – Nauč se, co kam patří
P. Nieländer – Fotbal a vše o něm
G. de Lance – Jak se stát rytířem
NAUČNÁ LITERATURA
J. M. Gottman – Sedm principů
spokojeného manželství
J. Veselá – Dům a domácnost našich
babiček
R. J. Hons – Atlas našich hornin
V. Vondruška – Život ve staletích. 16. století
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Přírodopisná přednáška

MAGIE SKALNÍCH
A PŮDNÍCH TVARŮ

vás zve

Obecní knihovna Hradištko, Chovatelů 500

na přednášku historika
PhDr. Pavla Buchteleho

RNDr. Richard Jan Hons
Pátek 3. listopadu 2017 v 18 hodin
I neživá příroda nás stále
překvapuje svou rozmanitostí.
Různé geologické útvary jsou někdy
zcela nenápadné, jindy dosahují
obrovských rozměrů a tvoří
nepřehlédnutelné dominanty
krajiny. Ke svému vzniku
nepotřebují žádná stavební
povolení, protože je tvoří svými
silami samotná Země.
Za fascinujícími skalními a zemními
tvary se vydáme na pouť po Čechách
i vzdálených zemích.

LEGIONÁŘI
Z HRADIŠTKA

Občané Hradištka v zahraničním odboji

V pátek
10. listopadu 2017
v 18 hodin
Obecní knihovna
Hradištko

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

tel.: 731 658 505
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.
nabízí

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Potřebujete pomoc nebo informace:

vyřizování sociálních podpor a dávek
vyplňování žádostí o důchod, příspěvků na bydlení apod.
hledání pomoci v tíživé životní situaci
Komu poskytujeme naše služby:
• osoby v krizové nebo jinak náročné situaci
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři
• osoby se zdravotním postižením
Nabízíme diskrétní, nestranné a nezávislé
služby při řešení vaší složité životní situace
(lze i anonymně):
 pomoc při orientaci v oblasti sociálních dávek
a podpor (vč. poskytnutí tiskopisu a pomoci
s jeho vyplněním),
 pomoc při zprostředkování kontaktu
s navazujícími službami (např. právní poradenství,
pečovatelské služby, exekuční řízení,…),
 podpora při uplatňování Vašich práv (např. pomoc
s porozuměním „úřední korespondenci“,…),
 a další…
Všechny služby poskytujeme Z D A R M A
Poradna na OÚ Hradištko otevřena
každou sudou středu 14:00 – 16:00 hodin
(jindy lze dle domluvy)

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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