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Vážení občané, dostává se k vám opět občasník obce Malé Hradisko.
Rok 2020 nebyl jednoduchý, každého se nějak dotkla a ovlivnila vládní opatření, vyhlášená v
souvislosti s virem Covid-19. I Obec musela přizpůsobit a zrušit spoustu plánovaných nejen
kulturních akcí.

Co se tedy v roce 2020 přesto povedlo uskutečnit?

Podařilo se dokončit investice v zástavbové lokalitě Nad Trpínkami - položení finální vrchní
obrusné vrstvy živice na nových komunikacích. Proběhlo zde také rozšíření bezdrátového
rozhlasu. Noví stavebníci postupně projektují, realizují své rodinné domy, samostatně kolaudují a
přihlašují se k trvalému pobytu.
Zastupitelstvo v návaznosti pořizuje nový Územní plán obce s možností rozšíření této
stavební lokality.

Celková cena díla nové komunikace byla komplet financovaná obcí Malé Hradisko ve výši
2 640 000,-Kč.

Byl opraven podstavec a socha Sv. Jana Nepomuckého. Na tuto akci obec žádala o dotaci u
Olomouckého kraje. Byli jsme podpořeni a získali dotaci ve výši 50 000,-Kč. Celková hodnota opravy
sochy, která je vedena jako státní památka, byla ve výši 119 000,-Kč.
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Oprava zahrnovala ošetření biocidními prostředky určenými k odstranění biologických
nečistot v podobě lišejníků, řas a mechů. Místa s povrchovou destrukcí kamene byla chemicky
zpevněna (římsy, soklovky, socha/výdusek). Byl opraven a doplněn základní schod okolo stavby.
Chemicky byly odstraněny černé depozity a nánosy anorganických nečistot. Následovaly cementové
vysprávky mazanin a spár z minulosti, odstranění zbytků barevných nánosů. Provedlo se nové
omítnutí z materiálů dle dobových technologií stavebních hmot, nové vyspárování spojů. Původní
kovové prvky (rameno s lucernou) byly termicky a mechanicky očištěny, doplněny chybějící části.
Provedena povrchová úprava antikorozní barvou.

Také jste si mohli povšimnout, že Sv. Jan Nepomucký od 2. 11. 2020 (Památka zesnulých) vítá
příchozí do obce rozsvícenou lucernou.

Podpořením žádosti, v programu pro JSDH u Olomouckého kraje, bylo pro zásahovou
jednotku pořízeno věcné vybavení - 3 ks vícevrstvých zásahových obleků od společnosti Deva vč.
rukavic a 4 ks hasičských pláštěnek - v hodnotě 63 602,-Kč (z toho dotace ve výši 30 800,-Kč, zbylá
částka byla uhrazena z obdržených finančních prostředků za zásahy u dopravních nehod v rámci
plnění pojistných událostí, které plně pokryly pořízení daného vybavení).
Vícevrstvé obleky jsou užitečné pro ochranu zasahujících hasičů, hasičské pláštěnky pro
použití do deště. Při použití nových zásahových obleků můžeme při ohni plně zasahovat. Naopak v
zimě tyto obleky využíváme k udržení tepla. Naplno jsou využívány i při technických pomocích.
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Nové vybavení významně přispělo k bezpečnější, rychlejší, profesionální pomoci zásahové jednotky.

Zásadní investicí roku 2020 bylo pořízení nové komunální techniky, která v obci chyběla již
spoustu let. Při výběru jsme dbali na variabilnost, techničnost, jednoduchost. Důležitým kritériem
výběru byla kvalita, servisní dostupnost i cena. V květnu tak byl pořízen malotraktor TYM T 503
s příslušenstvím - mulčovač, sypač, zametač a jednoosý valník. Malotraktor je již plně využíván pro
údržbu obce. Celková cena nové komunální techniky, vč. příslušenství, byla 997 960,-Kč a byla
uhrazena z vlastních zdrojů.


K další modernizaci dospěla i Mateřská škola. Byl vybudován přístupový chodník pro
zásobování a lepší přístup ke kotelně objektu.

Z jednání zastupitelstva obce Malé Hradisko
V lednu 2020 byly podány další dotační žádosti. Jednalo se o dotační program obnovy
venkova Olomouckého kraje 2020. Dotační titul č. 1. – Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce - žádost o opravu místních komunikací – nebyli jsme podpořeni. Dotační titul č. 3. – Podpora
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přípravy projektové dokumentace - žádost o dotaci na projekt rekonstrukce obecního úřadu –
nebylo podpořeno.
Zastupitelstvo projednalo snížení rychlosti v místní části Okluky. Dle dopravního značení
„Obec“ a dle vyhlášky o pozemních komunikacích je zde povolená rychlost 50 km/hod.
Zastupitelstvo odsouhlasilo značení ke snížení rychlosti na 30 km/hod. Toto by mělo být použito i na
místní komunikaci k Mateřské škole a ke Šlepru. Čekáme stále na vyjádření k instalaci dopravního
značení od odboru dopravy v Prostějově.
Z důvodu velkého sucha v jarních a letních měsících starosta vstoupil v jednání se
společností Moravská vodárenská, ohledně využívání nepoužívaného zdroje vody (studna pro
Skřivánkov). Byla uzavřena dohoda o bezplatném užívání obcí na dobu neurčitou. Obec zřídila
přípojku NN, nainstalovala čerpadlo a občané tak mohou využívat zdarma užitkovou vodu pro
vlastní potřebu (po dohodě si na obecním úřadě vypůjčíte klíče, zapnete si čerpadlo, načerpáte
vodu, vypnete, zamknete a vrátíte klíče zpět na obecní úřad). Přes zimu je čerpadlo odinstalováno,
v provozu bude opět na jaře 2021.
Dále se projednával záměr pořízení nového strategického dokumentu a tím je Územní plán
obce Malé Hradisko. Důvodem jsou požadavky na nové zastavění území, aktualizace digitálního
charakteru, přehodnocení stávajících ploch, využitelnost území. Dalším zásadním krokem pro
pořízení nového ÚP je provázanost na PRVKOK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého
kraje) s umístěním stokové sítě a čistírny odpadních vod v obci Malé Hradisko, oproti záměru
likvidovat odpadní vody do městyse Protivanov. Pořízení nového ÚP je výhodnější než řešení změny
územního plánu. Zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení nového územního plánu s možností dotačního
financování u Olomouckého kraje. Další projednávané záležitosti naleznete v zápisech z jednání
zastupitelstva.
Všichni víme, že aktuální situace není jednoduchá. Stále se řídíme nařízením vlády
k zvládnutí nákazy Covid 19. Přeji si, ať je vše v pořádku a vše ve zdraví zvládneme. Po zlepšení
situace a zrušení současných vládních nařízení chceme i nadále organizovat naše zaběhlé kulturní
akce - setkání se seniory, divadla, filmová představení, plesy, sportovní klání, dětské akce, apod.

Dovolte mi popřát všem krásné vánočními svátky, mnoho zdraví a štěstí
v nastávajícím roce 2021.
Opět děkuji občanům, kteří obec reprezentují, nebo aktivně pomáhají při různých akcích,
nebo jsou prostě jen rádi, že žijí právě v „našem“ Malém Hradisku.
Starosta obce
Marian FIEDLER

Odpadové hospodářství
Kontejnery o kapacitě 1100 l na plast (žluté) byly přemístěny od obecního úřadu a pálenice
před hasičskou zbrojnici. Důvodem je větší zpevněná plocha pro bezproblémové otáčení svozových
automobilů a snadnější manipulaci s kontejnery. Od října 2020 obec pořídila kontejnery na
papír - 2 ks - 1100 l (modré), které jsou umístěny také před hasičskou zbrojnicí. Od 1. dubna do 30.
listopadu fungují kontejnery na bioodpad - 4 ks - 1100 l (hnědé). Na podzim jsou posíleny kovovými
10 m3 kontejnery - umístění u sálu (staré kino). Kontejnery na sklo (zvony) zůstávají u obecního
úřadu a pálenice. Velký kontejner na železo je umístěn za provozovnou TOPAZ. Letošní rok přibyl i
kontejner na jedlý olej z domácností (NE motorový). Kontejner umístěný u obecního úřadu. Olej
odkládejte do PET lahví či plastových bandasek a vkládejte do patřičného kontejneru - zelený
s oranžovým víkem. Dále celoročně můžete odkládat oděv, obuv do kovového bílého kontejneru u
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obecního úřadu, viz foto. Obec bude, tak jako letos, organizovat velkoobjemový a nebezpečný svoz
odpadu. Nicméně občané mají celoročně možnost odkládat odpad na sběrný dvůr Protivanov.

Četnost svozů:
Komunální odpad - 30 denní svoz, v letních měsících po 14 dnech -viz rozpis
Plast - 14 denní svoz, každý lichý týden ve čtvrtek
Bioodpad – duben-listopad 1x týden, každý pátek
Papír – 1 x 30 dnů
Sklo - 1x za čtvrtletí
Železo – dle naplněnosti kontejneru
Jedlý olej – dle naplněnosti
Oděvy - dle naplněnosti

Upozorňuji a prosím občany, aby neodkládali odpad vedle kontejnerů. Každý
takový odpad se stává černou skládkou a dotyčný může být pokutován. V průběhu
roku budou instalovány bezpečnostní kamery, které odhalí občany odkládající
odpad mimo kontejnery. Znovu připomínám nutnost minimalizovat objem u
plastového odpadu.
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Poznej svůj odpad
Moravská vodárenská nám poslala fotografie, které zamrzí. Možná máme mezi sebou
občany, kteří nejsou zrovna k přírodě a čistotě vody vstřícní. Obec má k dispozici kontejnery na
tříděný odpad a také možnost odkládat odpad na sběrný dvůr v Protivanově. Není proto důvod
vytvářet černé skládky.

Plán svozu komunálního odpadu 2021

18. prosince 2020
15. ledna 2021
12. února 2021
12. března 2021
9. dubna 2021
7. května 2021
4. června 2021
2. července 2021
16. července 2021
30. července 2021
13. srpna 2021
27. srpna 2021
24. září 2021
22. října 2021
19. listopadu 2021
17. prosince 2021

(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)
(pátek)

Z Mateřské školy Malé Hradisko
Blíží se konec roku, a proto se naskytuje vhodná doba k ohlédnutí.
Jaký byl uplynulý rok v naší mateřské škole? Co nám přinesl dobrého a co naopak problematického?
V oblasti výchovně vzdělávací, což je hlavní činnost mateřské školy: Dle ČŠI jsme si, od jejich
poslední návštěvy, i nadále udrželi dobrou profesní úroveň, velmi kladně hodnotili naši výchovně
vzdělávací práci s dětmi v pracovních centrech. Dále se nově podařilo prodloužit délku provozu a dle
požadavku rodičů jsme, za podpory zřizovatele, mohli v letních měsících zavést prázdninový provoz.
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Aktivně využíváme nabídek, které jsou pro naši školu přínosné. Jedná se o projekty podporované
Evropskou unií – tzv. Šablony, do kterých jsme se zapojili hned při první výzvě 2016 – 2018 Šablony
I., dále 2018 -2020 Šablony II. a od letošního září 2020 – 2022 pokračujeme v Šablonách III. Tyto
projekty jsou pro naši školu velkým přínosem jak v personální podpoře, kdy získáváme finance na
pozici chůvy ke dvouletým dětem a pro funkci školní asistentky, tak i pro další využití (nové učební
pomůcky, nové herní prvky na školní zahradu, možnosti zajímavých projektových dnů pro děti či
školení pro pedagogické pracovnice). Práci chůvy a školního asistenta zajišťují v naší mateřské škole
zkušené pedagogické pracovnice – paní Milada Fiedlerová a paní Jana Žampachová.
V oblasti materiální: Za velké podpory našeho zřizovatele Obce Malé Hradisko se podařilo výrazně
zmodernizovat vnitřní vybavení mateřské školy. Zakoupily se nové postýlky, nechala se vyrobit na
míru velká skříňová sestava jak do třídy, tak i do šatny zaměstnanců pro získání chybějících úložných
prostor. Do blízké budoucnosti se chceme zaměřit na dovybavení školní kuchyně dle aktuálních
potřeb.
V oblasti personální: Poslední rok byl pro tuto oblast plný změn. Paní kuchařka Zdeňka Grulichová
odešla do starobního důchodu, rovněž pracovní poměr ukončila vedoucí školní jídelny paní Erika
Hanáková, která v MŠ pracovala současně i jako školnice. Chtěli bychom touto cestou oběma
pracovnicím za jejich dlouholetou práci pro naši mateřskou školu velice poděkovat. Nově do našeho
kolektivu nastoupily paní vedoucí ŠJ Ing. Lucie Pospíšilová, paní kuchařka Pavla Štindlová a paní
školnice Marcela Koďousková. Všechny pracovnice jsou z Malého Hradiska. Další personální změnou
byl návrat paní učitelky Lenky Hrubé po tříleté mateřské dovolené.
V oblasti organizační: Letošní rok nás postavil před novou a bohužel negativní zkušenost. Setkání
s infekčním virem COVID-19. Velmi ztížil život nás všech. Potýkali jsme se s ním již ve dvou vlnách –
na jaře a nyní na podzim. Naše mateřská škola postupně přijímala všechna stanovená opatření.
Podařilo se nám zachovat plynulý provoz MŠ i ŠJ a to s důrazem na zajištění bezpečného a zdravého
prostředí. Pro děti s povinnou předškolní docházkou jsme ve spolupráci s rodiči zajišťovali distanční
vzdělávání v souladu se vzdělávacím obsahem našeho školního vzdělávacího programu. Muselo
však dojít i k některým omezením. Tím bylo zrušení každoročních veřejných akcí, kterých se naše
děti účastní se svým kulturním vystoupením (setkání s důchodci, Mikulášská či vánoční besídka).
Děti však o poslední dva zmíněné zážitky neochudíme a to alespoň v rámci naší MŠ. V této
souvislosti ještě jednou děkuji všem našim sponzorům za jejich vánoční příspěvky.
… Jaký asi bude rok příští? Chci si za nás za všechny přát, aby to byl rok dobrý, ve kterém prožijí naše
děti a i my všichni hodně radosti, klidu a bezpečí.
Alena Krátká, ředitelka mateřské školy

Vaření obědů pro důchodce v Mateřské škole Malé Hradisko
Na základě závěrů proběhlého kontrolního auditu, obec Malé Hradisko přistoupí ke změně
podpory provozu kuchyně. Nově bude obec muset hradit část nákladů přímo na mzdy zaměstnanců
MŠ. Z těchto důvodů budou upraveny platby za stravování. Od 1. 1. 2021 se tedy změní příspěvek
obce na 10,- Kč/oběd, strávníci budou hradit 60,-Kč. Celková cena oběda zůstává ve výši 70,- Kč

Provoz MŠ a ŠJ o vánočních prázdninách
Ředitelství MŠ Malé Hradisko oznamuje, že provoz MŠ bude do úterý 22. prosince 2020
(včetně), v souladu s vyhlášením MŠMT - č.j.MŠMT - 4849/2019-2 pro školy, ze dne 20. února 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Od 23. 12. 2020 se tedy nebude vařit ani pro důchodce. Provoz MŠ a jídelny pro všechny
strávníky bude opět obnoven v pondělí 4. 1. 2021.
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JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Malé Hradisko
V tomto roce jednotka zasahovala doposud u 7 zásahů. První výjezd dne 29. 5. 2020 jednalo se o dopravní nehodu - boční náraz, 2 lehká zranění. Výjezd vyhlášen 09:29 hod. Počet
zasahujících členů JSDH Malé Hradisko 1 + 3. Velitel zásahu: Novotný Jaroslav ml. Hasiči: Fiedler
Marian, Novotný Jaroslav, Novotný Jaroslav ml., Vyskočil Martin. Činnost jednotky - příjezd k
události, proveden průzkum, zjištění stavu. Příjezd JSDH Protivanov, společně ošetření zraněné
osoby. Předání zdravotní záchranné službě. Protipožární opatření u havarovaných vozidel (odpojení
autobaterie). Regulace dopravy. Odstranění mimo vozovku, úklid. Předání velení, návrat na
základnu.

Druhý výjezd 30. 6. 2020 – technická pomoc - uvízlé auto v rozvodněném potoce, místní část
Okluky. Výjezd vyhlášen operačním střediskem 09:12 hod. Počet zasahujících členů JSDH Malé
Hradisko 1 + 4. Velitel zásahu: Fiedler Marian. Hasiči: Vyskočil Pavel, Kejík Martin, Vyskočil Martin,
Novotný Jaroslav. Po příjezdu zjištění stavu, řidič a spolujezdec v pořádku. Osobní automobil uvízlý v
brodu potoka. Dojezd jednotky Prostějov. Přes naviják automobil vyproštěn. Odklizení mimo
komunikaci, návrat na základnu.
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Následovaly další 3 výjezdy v průběhu roku k technickým pomocem - pády stromů na
komunikaci mezi obcemi Malé Hradisko - Okluky a Stínava. Tyto technické pomoci zajišťují členové
jednotky vždy v řádném počtu s aplikací ochranných pomůcek. U těchto zásahů je průběh
následující: příjezd k místu události, zjištění stavu, zajištění a označení místa. Většinou rozřezání
stromu a větví, odklizení mimo vozovku, úklid, regulace dopravy. Práci většinou ztěžuje déšť či
zásahy v noci, kdy je třeba vše nasvítit.

Výjezd dne 2. 8. 2020. Dopravní nehoda - automobil střet s motorkářem se zraněním.
Zajištěna letecká záchranná služba. Výjezd vyhlášen 12:15 hod. Počet zasahujících členů JSDH Malé
Hradisko v počtu 1+4. Velitel zásahu: Novotný Jaroslav ml. Hasiči: Novotný Jaroslav, Vyskočil Pavel,
Milar Dušan, Vyskočil Martin. Příjezd k události, proveden průzkum. Zjištění stavu události. Navigace
a pomoc při přistání letecké záchranné služby. Příjezd JSDH Protivanov, společně předlékařské
ošetření zraněných osob. Příjezd ostatních IZS. Předání zdravotní záchranné službě. Protipožární
opatření u havarovaných vozidel (odpojení autobaterie, přečerpání paliva), řízení dopravy.
Odstranění havarovaných vozidel mimo vozovku - úklid. Návrat na základnu.
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Další výjezd vedený jako ostatní pomoc vyhlášen 14. 10. 2020, 16:21 hod. Tento výjezd
kombinovaný s technickou pomocí odstranění spadlého stromu v Oklukách. Od ranních hodin
jednotka řešila monitoring průtoku vody potoka v místní části Okluky. Celý zásah byl veden obcí
Malé Hradisko. K pomoci byla vyzvána nejenom jednotka sboru dobrovolných hasičů v obci, ale i
běžní členové sboru dobrovolných hasičů a občané obce. Akce se zúčastnilo 15 osob. Na žádost
starosty obce Malé Hradisko jednotka vyjíždí do místní části Okluky, kde se hladina potoka
"Zábrana" rozlévá z koryta a začíná ohrožovat majetek občanů. Z důvodu stále se zvedajícího
průtoku hladiny, jednotka požádala o zajištění pytlů s pískem, pro zbudování vodní zábrany.
Jednotka zajistila vyzvednutí prázdných pytlů (sklad Hamry), provedla jejich naplnění a zajištění
transportu na místo události, kde byla vystavěna ochranná hráz v délce 20m (80 pytlů). Následoval
odjezd na základnu.
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Připojuji příspěvek od občanů z Okluk:
První polovina října nám propršela. Voda v říčce Okluce každý den stoupala, až dne 14. 10.
2020 kulminovala, vymlela cestu pod rybníkem, vylila se do zahrad, brala s sebou lávky a ploty, a
začala ohrožovat také obydlí obyvatel Okluk. Ti požádali starostu obce Malé Hradisko o pomoc.
Starosta pomoc promptně zorganizoval. Dobrovolní hasiči ve velkém počtu napytlovali písek a k
večeru vytvořili z pytlů hráz, aby se voda nedostala k domu č. p. 10, který byl nejvíce ohrožen. Díky
Bohu, přestalo pršet a nebezpečí pominulo. Voda pomalu klesala a po několika dnech byly pytle
odstraněny a odvezeny na obec. Později byla pod vedením správce polesí pana Badala opravena i
poškozená cesta pod rybníkem. Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za nezištnou
pomoc.
Za obyvatele místní části Okluky Vladimíra Voráčková

Akce pořádané obcí Malé Hradisko a kulturní komisí 2020
Sportovní a kulturní akce byly bohužel velmi ovlivněné coronavirem, takže mnoho z nich se
nekonalo, nebo jen v omezeném provedení. Na jaře jsme stihli zahájit provoz kinokavárny OVEČKA SHAUN VE FILMU FARMAGEDDON, SUPER MAZLÍČCI, PŘES PRSTY, 3BOBULE. Zájem o
promítání byl i kolem padesáti návštěvníků na představení. Plánovali jsme po prázdninách promítat
každých 14 dní. Vlivem šíření druhé vlny coronaviru se toto bohužel odkládá.
Na začátku září uspořádali přátelé pivní budky, ve spolupráci s obcí, tenisový turnaj na
multifunkčním hřišti. Do boje se přihlásilo 8 dvojic, zápasy tak probíhaly od časného rána až do 16
hodin. Pohár za první místo nakonec získali "přespolní". Pro děti byla na hřišti připravena trať
letního biatlonu a malý skákací hrad. Všichni zúčastnění samozřejmě získali odměny. Pro zábavu
všech pak někteří odvážlivci absolvovali biatlonovou trať na starých dřevěných lyžích.
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Letošní Mikulášská nadílka byla jiná, ale byla. Proběhla v sobotu 5. 12. 2020. Mikuláš a jeho
známá parta se vydali na obchůzku obcí, navštívili domy s dětmi, zazvonili a balíček nechali za
dveřmi. Mikulášskému průvodu děti mávaly z okna.

Plánované akce pro příští rok:
Vítání občánků, divadelní a filmová představení, sportovní turnaj, keltský telegraf,
prázdninové grilování, dětský den, stanování na Šlepru, setkání se seniory, Mikuláš.
Rádi bychom více obrazově zdokumentovali historii Malého Hradiska a blízkého okolí i
prostřednictvím starých fotografií. Pokud byste se rádi na této akci také podíleli, prosíme vás o
zapůjčení historických pohledů a fotek (tyto budou ihned, za vaší přítomnosti, převedeny do
digitální podoby a originály vám vráceny).

Letošní setkání u vánočního stromu před kulturním domem NEPROBĚHNE z důvodu
vládních nařízení. Zda, a za jakých podmínek se uskuteční Novoroční výšlap na
Hradiska, vás budeme informovat.
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