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V ná nerudovská otázka straší nejednoho zodpov dné-
ho ob ana, ekology nevyjímaje. O em mluvím? O odpadu. 
O nekone né ece plastových lahvích, použitého skla, sta-
rých elektrospot ebi , zbytk  barev a jiných chemikálií. 
Co s nimi? Mnozí z nás už jist  sv domit  t ídí a snaží se tak 
minimalizovat množství odpadu net íd ného. Ti ješt  více 
zodpov dní už p i koupi výrobku zvažují kolik necht ných
obal  si dom  p inesou i s cht ným výrobkem a zám rn
volí takový, kde obal zat žuje životní prost edí co nejmén .
Vzhledem k tomu, že naše obec byla v minulém roce v rámci 
St edo eského kraje ocen na za sb r plast , je vid t, že zod-
pov dných a ekologicky smýšlejících ob an  ž  e v naší obci 
stále více a to je dob e. D kuji všem, kte í poctiv  t ídí, a nej-
více pak t m, kte í k tomu vedou i svoje d ti.

 V obecné rovin  je t eba si uv domit, že naše spole nost
je spole ností konzumní. Spot ebováváme velké množství 
produkt , stále si kupujeme nové oble ení, za ízení, spo-
t ebi e, auta, asto jen proto, že chceme být „in“. Co však 
ud láme se vším nepot ebným? A zase záleží na naší odpo-
v dnosti: n kte í t ídí, nelení a donesou v ci v p íslušných
hodinách do sb rného dvora, starší oble ení p et ídí a ode-
vzdají zabalené v krabicích pro charitativní ú ely. A ti ostat-
ní? Zkuste n kdy den p ed svozem komunálního odpadu 
projít naší obcí a budete p ekvapeni co ješt  dnes n kte í lidé 
do sm sného odpadu odloží, jako by povídání o t íd ní bylo 
jen šum ním listí ve v tvích. Velkým zážitkem je návšt va 
sb rného dvora po víkendových jarních úklidech na chatách, 
ale i v domácnostech. Kontejner na sklo je plný plastových 
lahví, nebezpe ný odpad je odložen v komunálním odpadu, 
stejn  jako plasty. 

Odvezení a likvidace net íd ného komunálního odpadu 
je drahá, ro n  stojí obecní pokladnu tém  2 miliony korun. 
I p esto, že výše poplatku, který je vybírán od ob an  za od-
voz komunálního odpadu je na maximu. Takže vzkaz pro 
všechny, kte í mají pocit, že t íd ní odpad  se jich netýká: 
pokud budeme t ídit všichni a d sledn , více pen z zbude 
t eba na innost spolk , na kulturu nebo na úpravu ve ej-
ných prostranství…

Docela závidím Nerudovi, že ešil jen ten neš astný slam-
ník.

Mgr. Miroslava Plívová
lenka ZO

Kam s ním?
Tak máme za sebou pleso-

vou sezónu. Po velice vyda e-
né posvícenské zábav  p išel
hasi ský ples s menší ú astí a 
nakonec tradi ní šib inky, kte-
ré si drží stabilní návšt vnost.
Všechna o ekávání p ed ily
d tské šib inky, kdy byl sál 
nabitý k prasknutí. Tolik d tí
se už dlouho nesešlo. Po vyso-
ké ú asti na lo ském D tském
dnu to však takové p ekvapení 
nebylo. V Hradištku a okolí je 
zkrátka silná generace d tí a 
je pot šující, že se zú ast ují každé akce, která se zde koná. 
D ti jsou rády, že se sejdou se svými kamarády a spole n  se 
vydovádí, a rodi e se p itom odreagují. Otázkou však je, pro
t ch n kolika málo p íležitostí k setkání a pobavení nevyuž  í 
i dosp lí.

P ed dvaceti t iceti lety se na zábav  sešla celá vesnice. 
Kulturní nabídka nebyla tak široká jako dnes a zábava byla 
zpest ením všedních dní, narušením stereotypu. Každý si 
cht l odpo inout od každodenní d iny a popovídat si se 
známými. Lidé více drželi p i sob  a zábavy byly d ležitým
tmelem spole nosti obce.

Dnes mají tane ní zábavy silnou konkurenci v podob
televizních estrád, diskoték, multikin a jiných kulturních 
za ízení. Lidé jsou uzav en jší, asto jim jako spole ník sta í
televize nebo po íta .

Po ádání venkovských zábav se už dávno p estalo vyplá-
cet. Organizáto i, kte í p íprav  zábavy v nují spoustu asu,
jsou bu  nadšenci, nebo zábavy po ádají ze zvyku i z nos-
talgie. N kterým však už došla trp livost a na zábavy dávno 
rezignovali, což je p ípad hradištských myslivc . Doufejme, 
že ti, co stále ješt  ob tují sv j volný as ve prosp ch obce, 
se nenechají odradit ubývající návšt vností a také jednou 
na po ádání kulturních akcí nezanev ou. Už by se jen t žko
obnovovala stará tradice. P  de totiž doba, kdy nás p estane
bavit dívat se na stále stupidn jší televizní po ady a náhle 
zjistíme, že je nám doma vlastn  docela smutno a že bychom 
se rádi sešli se známými t eba u muziky.

Co se asi honí hlavou ob an m naší obce v p edve er
konání zábavy? Mnozí na to, že by vyrazili, ani nepomyslí.
Ti ostatní eší dilema. Mladí si myslí, že na zábav  budou 
samí sta í. Sta í si myslí, že tam budou samí mladí. N kte í
jsou pohodlní a ekají, až je n kdo vytáhne. A n kdo má oba-
vy, že na zábav  nebude nikoho znát. Takových lidí p ibývá. 
Lidé v naší obci se p estávají znát. Dojížd jí do m sta neje-
nom do práce, ale i za zábavou, a tak ubývá p íležitostí, kde 
by se mohla setkat celá spole nost.

Za všechny návšt vníky zmín ných zábav a ples  d -
kuji t m, kdo v nují sv j as p ípravám spole enských akcí 
v Hradištku. A zárove  vyzývám všechny ostatní, aby se jim 
odm nili, když ne pomocí, tak aspo  ú astí.

Pro  je d ležité udržet tradici 
po ádání zábav a ples

N á z o r y  a p o s t  e h y

lenka Komise pro kulturu,
cestovní ruch a regionální spolupráci
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 Odedávna b žela severním sm rem od Hradištka neširoká 
cesta mezi selskými a klášterními lány rolí k Sekance. Z obou 
stran náhorní planiny hluboko dole proudí Vltava a Sázava, aby 
se spojily pod ostrohem, kterým skalní h bet na severu kon í.

P íkrá úbo í jsou porostlá akátím, dubisky a sosnami, tehdy 
tvo ily lem zem d lské p d . V obilí kvetly polní máky, koukol, 
chrpy a nezbytné bodlá í. Zelený les stromoví se asi po jednom 
kilometru cesty náhle postavil nap í  ostrožny, aby jí dovolil 
sotva proklouznout mezi dv ma mohutnými valy odd lenými
hlubokým p íkopem do ídkého smíšeného lesa.

 Hlinitopís itá p da se svažovala k severu, po pravém okraji 
lesní cesty se objevila rozm rná jáma písku, která se jeho t ž-
bou víc a více prohlubovala. Úzký pruh stromoví odd loval 
pískovnu od mýtinky. Bohatý erný humus odhaloval nad 
Vltavou podélný skalní h bet, p ed kterým stávaly dva tramp-
ské sruby a vy ezávaný pest e omalovaný „totem“. U prot j-
šího kraje mýtiny si z písku z ídili osadníci volejbalové h išt .
Na severní stran  se mohly rozeznat dva valy, které probíhaly 
nap í  ostrožnou, aby ji chránily ze severu. V severozápadním 
kout  mýtiny cestu nahradila stezka vytesaná do západní st ny
stále se zužujícího ostrohu. Obnažená skála na ní zachovala 
dvojici žlábk , vybroušených po obou stranách, jak po ní kdysi 
sjížd ly vozy dol  k soutoku. Hlinitý nános obou ek zna n
oddálil soutok Sázavy s Vltavou od vysokého ostrohu a vytvo-
il travnaté p edpolí, s jehož b eh  se mohlo sjížd t k brod m

a pozd ji na pramicích p evážet jak do Davle tak k obci zvané 
Sázava. Nad západní kolmou st nou stezky, která pozd ji
ostrožn  dala jméno „Sekanka“, se na slunci vyh ívaly zm  e.
Za plochým kvádrem velkého balvanu, chránícím zleva p ed
pádem ze strán  do Vltavy, se na ja e skrývaly nádherné zvonce 
koniklec . V okolí srub  kvetla spousta petrklí , jejichž sírov
žluté okv tí dosahovalo velikosti zahradních primulek. V úz-
kém pruhu lesíka p ed pískovnou se skromn  choulily lesní 
jah dky, mezi nimi vynikaly p i zemi celé talí e syt  zelených 
okrouhlých lístk  kopytníku. Hluboký vlhký p íkop mezi valy 
se modral pomn nkami a vchod od Hradištka st ežil ke ovitý
rulík zlomocný nabízející prudce jedovaté erné bobule. 

 Jen mezi vysokými kmeny strom  za nimi nic nekvetlo.
Ve spadaném listí mezi sporadicky se vyskytujícími pruty 
ostružníku jste po obou stranách mohli zahlédnout okrouhlé 
jámy, napln né tém  po okraj humusem. Lidé neznali jejich 
p vod ani ú el. Domnívali se myln , že snad za husitských 
válek se v nich skrývali p ed šípy úto ník  obránci zmín ných
val . Snad se tu udál litý boj, emuž nasv d ovaly korodované 
zbytky r zných zbraní, které d ti hrající si p es zákaz rodi
pod nebezpe n  vysokými st nami v pískovn  sbíraly a p i-
nášely do školy panu ídícímu. Uplynula celá staletí, nežli se 
skute nost za ala klubat na sv tlo.

 O tom, že na Sekance žili kdysi osadníci, se jako první 
zmi uje Václav Hájek z Libo an ve své „Kronice eské“ v ro-
ce 1541. Teprve roku 1846 se nachází informace F.A. Hebera 
v knize „Böhmens Burgen, Festen und Bergschlösser“ a po více 
než šedesáti letech uve ej uje Spole nost p átel starožitností ve 
svém sborníku lánek V. Klímy „Pomístné názvy z okolí Hra-
dištka a Št chovic n. Vlt.“ Roku 1909 p ispívá svým sv dectvím
J. L. Pí  ve svém díle „ echy z doby knížecí“. V prostoru pís-
kovny byly objeveny kosterní hroby, další nálezy hlásí roku 
1925 Lesní správa z Hradištka. J. Böhm, který byl se svou kole-
gyní vyslán k ohledání místa nález  roku 1927 podává krátkou 
zprávu v „Památkách Archeologických a místopisných“. K pr -

zkumu v následujících letech nedošlo, protože pro chystanou 
stavbu p ehrady ve Vraném a podstatnému zvýšení vodní 
hladiny musela být veškerá pozornost odborník  v nována 
zachrán ní co nejvíce zbytk  u ostrovského kláštera, kterým 
hrozilo zatopení. P itom exploatace pískovny neustále pokra o-
vala, dokonce se zintenzivnila b hem n mecké okupace. Písek 
se odvážel i po II. sv tové válce. Došlo jist  k nenahraditelnému 
zni ení mnohých nález . Ani po upozorn ní archeolog  v roce 
1950 se nic nestalo. Teprve v roce 1953 došlo k zahájení záchran-
ného výzkumu, na okraji vysoké st ny pískovny se objevila 
d ev ná bouda s pot ebným ná iním, došlo k zákazu pravidel-
né t žby písku – a za alo se kopat. Roku 1958 se již provád l
systematický výzkum, který v sondách a odkrytých jamách 
p inesl p ekvapivé zjišt ní. Na ostrožn  existovala tržní osada, 
jejíž vznik patrn  souvisel s vybudováním benediktinského 
kláštera na Ostrov ! Sondy a výkopy provád né až do roku 
1964 odhalily na padesát objekt , které m ly proti útoku ne-
p átel blížících se po planin  od severu chránit dva p í né valy 
a vysoká kamenná ze . Veškeré nálezy se datují do 2. – 3. tvr-
tiny 13. století, osada byla vypálena po roce 1278, kdy P emysl
Otakar II. padl na Moravském poli a Branibo i v echách zpus-
tošili ostrovský klášter i jeho majetky. 

 Hradištko, d dina zem d lského charakteru, snad už v té 
dob  existovala. První písemný dokument o Hradištku pochází 
z roku 1310, kdy papež Kliment V. potvrzuje klášteru na Os-
trov  panství nad t iceti vesnicemi, mezi nimi jsou jmenovány 
Pikovice a Hradištko. O jeho další pohnuté historii b hem n ko-
lika staletí bude psáno v dalším ísle Zpravodaje. 

Podrobnosti o výsledcích bádání odborník  na Sekance naleznete 
v hradištském Zpravodaji . 1 z roku 2001 v lánku MUDr. Evy 
Stupkové „ Záhadná Sekanka “.

Návraty do historie Hradištka
(I)

MUDr. Eva Stupková

První stopy
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Skica ostrožny „Sekanka“ v roce 1934



Ptáte se, co je to za hloupý název? Všichni jsme p ece chodili 
do školy a dob e víme, jak to v takové škole chodí! Jenže škola, 
jak si ji pamatujeme my, kte í máme své d ti ve škole dnes a nebo 
už ze školních lavic také vyrostly, byla dost jiná. Nevím, jak Vy, 
ale já sama jsem ve škole musela asto sed t s rukama za zády a 
o p estávkách jsme nesm li na chodbu. Pokud ano, kroužili jsme 
ve dvojicích po školní chodb  se sva inou v ruce. Ruku na srdce 
– kdo jsme se p ed tímto pochodovým cvi ením neschovávali na 
záchod ? V hodinách paní u itelka stála p ed tabulí a vypráv la,
my jsme poslouchali, nebo zapisovali a sed li v lavicích, se aze-
ných rovnob žn  s tabulí.

Dnes vypadá škola trochu jinak. Možná jste etli n jaký lánek
o tom, jak se dnes (po kolikáté už ?) reformuje školství. O tom ale 
e  nebude. Cht la jsem Vás seznámit spíš s tím, co je dnes ve škole 

jinak.
 Víc se snažíme d tem p iblížit, pro  se to i ono u í a snažíme 

se jim ukázat na p íkladech, že to, co se u í, budou opravdu pot e-
bovat. Víc se d ti pokoušejí zadané téma si vyzkoušet a „osahat“ 
co nejvíce smysly. Snáz p itom zjistí, že to, co se u í, se pak v život
také používá. Jist  tušíte, že takhle n jak si to p edstavoval už 
Komenský. Dnes se k jeho metodám s úctou vracíme nap . p i pro-
jektovém vyu ování. 

Jak takový projekt vypadá ? T eba takhle: Dejme tomu jablko. 
Jeden týden jsme se ve všech p edm tech to ili kolem jablek a ja-
bloní. Prosté, íkáte si a máte pravdu. Podle v ku a znalostí jsme 
se ve všech t ídách probrali jablky a nakonec s výsledky své práce 
seznámili ostatní žáky. Konkrétn : V p írodov d  si ti menší vy-
sv tlili, že jablka rostou na jabloni (a ne na jablku), starší zase, jak 
se stane, že tam, kde byl na ja e kv t je na podzim chutné jablí ko.
V eštin , že jablko není „japko“, také diktát je jable ný. Nev ili
byste, kolik p íbuzných slov d ti vymyslí, kolik jable ných pokr-
m , nebo p íb h  a pohádek, kde hraje jablko klí ovou úlohu. Stej-
n  tak, jako v hudební výchov  písni ek, kde se jablko dá „zazpí-
vat“. V matematice jsou to nejen slovní úlohy t eba o sklizni, prode-
ji a nakupování jablek, ale i r zné logické úlohy. Jak na toto téma ve 
výtvarce myslím net eba psát podrobn ji. A že v angli tin  je p í-
ležitost k rozší ení slovní zásoby je také nasnad . N jaký ten ja-
ble ný pokrm jsme si pak s d tmi ve školní kuchy ce uva ili (a sa-
moz ejm  sn dli), v družin  jablí ka nad ohn m opekli. Všechny 
u itelky jsme pak za vydatného povzbuzování d tí sout žily, která 
p i loupání jablka vytvo í nejdelší slupku (vyhrála paní Chadi-
mová). V n kterých t ídách si to pak zkusily i d ti. A bonbónek 
nakonec – d ti došly vycházkou do Pikovic a pomohly sklidit ja-
blka starším lidem. Krom  dobrého pocitu z  pomoci si mohly za od-
m nu posbírat padan ata, která jsme pak spole n  na školní zahra-
d  zmoštovali a d ti tak samy zkusily, jakou to dá práci, ale i to, 
že erstvý mošt chutná vážn  jinak, než koupený v krabici v ob-
chod .

Ob as si íkám, že takovou školu jsme my vážn  nem li. A v -
ím, že na tu „naši“ školu budou d ti vzpomínat rády. T eba i kv li

t m jablk m. Hana Hradilová
U itelka ZŠ Hradištko

lov k si hraje – aspo  má hrát! – celý život,
ale v p edškolním v ku to platí dvojnásob

Pro nás dosp lé je n kdy dít  p edškolního v ku po všech 
stranách nevysp lé, nedokonalé, nechce se nám dokonce ani 
v it, že si dovede hrát a že to má n jaký smysl. V mate ských
školách se donedávna plánovaly hry pro d ti v ase, který m l
být poskytnut k volné d tské h e. Našt stí se na hru d tí v dnešní 
dob  hledí zcela jinak než d íve. Je dán v tší prostor volné h e a 
je také docen na její d ležitost. Mate ská škola má výjime né po-
stavení, dopl uje rodinu. Dít  si m že hrát se svými vrstevníky, 
vytvá í se kamarádské vztahy – má nezastupitelnou funkci v so-
ciální sfé e. P i h e d ti rozvíjejí hrou p edstavivost, soust ed ní,
technické znalosti, myšlení, inteligenci, spolupráci s druhými. 

Naše školy
Jak to chodí ve škole

Aktuality v mate ské škole

V únoru prob hl v MŠ už tradi ní masopust. Jak je vid t z foto-
grafi e, d ti si jej op t užili, stejn  jako všichni, kte í náš veselý 
pr vod potkali v obci p i masopustní obch zce.

Výsledky zápisu do MŠ: Celkem bylo vyzvednuto 31 p ihlášek,
vypln ných se vrátilo 30 p ihlášek.

P  ato bylo 17 d tí. Nep  ali jsme 10 d tí: z toho 3 d ti mladší 
3 let, 7 d tí, jejichž rodi e nemají v obci trvalý pobyt. T em
d tem nebylo dáno rozhodnutí o p  etí nebo nep  etí. S rodi-
i byla pouze uzav ena ústní dohoda – ponecháno místo pro 

p ípadný odklad povinné školní docházky ( eší se) a pro mož-
nost umíst ní dít te ,,nové“ u itelky, která nastoupí k 1. 9. Po-
da ilo se uspokojit všechny d ti starší 3 let s trvalým bydlišt m
v obci. P  aty byly d ti pracujících rodi  i maminek na mate -
ské dovolené. P  até d ti se hlásí k celodenní docházce. 

P ipravujeme zve ej ování jídelního lístku naší školní jídelny 
na internetových stránkách obce, v odkazu mate ská škola.

Ve tvrtek 14. ervna prob hne tradi ní zahradní slavnost 
s rozlou ením s našimi p edškoláky, tentokrát bude ve zna-
mení ty  živl  (ohn , vody, zem  a v tru). Prosíme všechny, 
kte í by cht li p isp t zejména fi nan n  na tuto akci, aby kon-
taktovali paní editelku Evu Novotnou nebo Mirku Plívovou, 
koordinátorku této akce.

–re

Volná hra, tvo ivost
a u ení v p edškolním v ku

ed– 13

Naprostá v tšina d tí si dokáže hrát a m li bychom jim to 
v it. V pozici vychovatele je t eba si uv domovat, že prostor 
pro volnou hru je prostorem pro jejich celkový rozvoj, a proto 
musíme jejich hru brát vážn  a nehodnotit ji jako ztrátu asu. Dít
se p irozen  ve své volné h e u í a bude-li se pot ebovat u it už 
v p edškolním v ku jiným zp sobem, dá nám to v d t a my se 
podle toho m žeme za ídit.

Jestliže si dít  v p edškolním v ku nehraje samo bez naší ini-
ciativy, m jme o n j obavy, protože je bu  nemocné nebo je p i-
nucené žít v jiném než ve svém d tském sv t  a to takovém, který 
mu nedovoluje hrát si. M že mít také málo podn t  pro hru.

M žeme íci, že hraní je hlavní náplní asu dít te, p i h e
stráví v mate ské škole v tšinu dne. Rozhodn  neplatí, že si dít
jen hraje a že to je pro n  mén  d ležité než u ení. Hra má smysl 
sama v sob . Hra jako spontánní d tská innost poskytuje dít ti
bezprost ední uspokojení, radost, uvol uje nap tí, p ináší pocit 
svobody, dít  m že jednat iniciativn , pokusem a omylem si vy-
zkoušet nové zp soby chování.

Hra uspokojuje momentální pot eby dít te. Hra je pro d ti
vážné zam stnání, kterému v nují plnou pozornost.

V naší mate ské škole je p irozenému vývoji dít te – volné 
h e poskytnut dostate ný prostor. P ispívá k tomu p íjemné
prost edí ve t ídách, p kná velká zahrada, dobré vztahy mezi 
u itelkami i ostatním personálem.

Jana Slezáková
U itelka MŠ Hradištko



V sobotu 10. b ezna 2007 jsme navázali na úsp šné akce z mi-
nulých let a op t jsme p ipravili pro d ti z Hradištka a okolí 
jarní karneval. Konal se v sále TJ Slovan Hradištko, úst edním
motivem byly postavy z Ve erní k . Jako každý rok, i letos, se 
sál t locvi ny zaplnil k prasknutí. Po adatel m akce nasko ily
vrásky p i pomyšlení, že pokud se každým rokem takto navýší 
ú ast, kde uspo ádat tuto akci p íští rok. V jednu chvíli bylo v sá-
le registrováno 165 d tí a když k tomu p ipo teme dvakrát tolik 
rodi  a p íbuzných jako doprovod, je záhadou, jak se do t lo-
cvi ny tolik lidí v bec vešlo.

Na tane ním parketu se stále n co d lo. D ti sout žily v r z-
ných sout žích , tan ily a dovád ly a užívaly si spole ných chvil 
se svými kamarády a rodi i. K tanci jim hrála výborná muzika a 
jako vždy byla p ipravena bohatá tombola. Celé odpoledne pro-
b hlo v p íjemné atmosfé e a z rozzá ených d tských o í bylo 
možné vy íst radost a nadšení.

Ve stejném duchu probíhala i ve erní zábava pro dosp lé,
která byla zpest ena vystoupením vícemistr  republiky v akro-
batickém rockenrolu. Ú ast cca 170 lidí p ed ila i naše tajné 
p edstavy. Také na “dosp lých” šib inkách bylo možné do as-
ných ranních hodin vid t postavy z televizních Ve erní k .
N které pohádkové postavy si v mnohém nezadaly, jak vzhle-
dem, tak i chováním, s originály nebo s odpoledními d tskými
postavi kami.

ŠIB INKY 2007

v t locvi n  a ú astní se (ob as i po ádají) turnaj  na úrovni 
okresu. A mužstvo fotbalového oddílu v roce 2006 postoupilo 
do I.A t ídy a zatím tam úsp šn  bojuje ve st edu tabulky, B tým 
je po letech boje o udržení letos na p edních p í kách III. t ídy.

Hospodá ka oddílu p. L. Vr áková seznámila leny s p íjmy
a výdaji za rok 2006. Hlavními zdroji p íjm  jsou p ísp vky od 
obce Hradištko, OSS Praha-západ, sponzor  z ad podnikatel
a majitel  domk  a chat v naší obci, p íjmy ze zábav a lenské
p ísp vky, jejichž výb r se v posledních letech výrazn  zlepšil 
(300,- K  na dosp lého lena, 150,- K  na dít ).

Na záv r v rozprav  vyjád il p edseda fi nan ního výboru 
ZO ing. P. Vlk zájem obce nadále podporovat innost zájmových 
organizací a p edevším innost mládežnických oddíl .

Volnou zábavu zpest ila skupina Ute , která svou country 
hudbou vytvo ila velmi p íjemné prost edí, kde jsme se všichni 
skv le bavili. 

TJ d kuje všem sponzor m, kte í p ispívají na její innost,
a  už fyzicky, fi nan n , ob erstvením na d tských akcích nebo 
dary do tomboly. Co se tý e nejbližších plán , pokusíme se b -
hem letošního roku zkulturnit prost edí v místnostech v budov
t locvi ny, provést r zné opravy a úpravy na majetku TJ (tribu-
na, kurty, kabiny) a samoz ejm  p ivést ke sportování v tší po et
Hradiš ák  všech v kových kategorií.

Ing. Ladislav Vondrášek
p edseda TJ Slovan Hradištko

Po n kolika úsp šných letech, kdy se na našem D tském dnu 
ú astnilo pokaždé hodn  p es 100 d tí a atmosféru nám pravi-
deln  narušovalo jen po así (podle d tského dne na Hradištku 
jsme mohli d lat p esné p edpov di na déš ), se pokusíme navá-
zat 2. ervna 2007 dalším pokra ováním. Pro d ti bude jako vždy 
p ipravena spousta zajímavých sout ží, ob erstvení a táborák 
s opékáním bu t . P edb žn  p islíbila ú ast i country skupina 
Ute , která nám skv le zahrála už na Valné hromad . Ud lejte si 
poznámku do kalendá e a v sobotu odpoledne (p esný za átek
bude na plakátech) vás všechny ekáme na h išti. Pokud by m l
n kdo zájem ú astnit se aktivn  a pomohl nám vymyslet nové 
hry, pop ípad  by zorganizoval své stanovišt , sta í se ozvat 
b hem 1. poloviny kv tna. Bez pomoci našich skv lých u itelek
a úžasných fešand od Štefana se ur it  neobejdeme, proto s nimi 
po ítáme a p edem jim d kujeme.

Výkonný výbor TJ Slovan Hradištko

D tský den
na fotbalovém h išti
bude 2. ervna 20072. ervna 2007

Cht l bych touto cestou pod kovat všem organizátor m této 
akce, p edevším len m TJ Slovan Hradištko a u itelkám ZŠ 
Hradištko, všichni p ipravili d tem mnoho krásných chvil.

Zárove  dovolte, abych pod koval sponzor m, kte í se ne-
malou m rou zasloužili o krásné ceny pro sout žící d ti a o bo-
hatou tombolu jak na odpolední akci pro d ti, tak o tombolu na 
ve erním karnevalu pro dosp lé.

Jedná se o pana Neužila, pana Svobodu, paní Podlipnou, 
pana Vávru, pana Pipotu, pana H ebíka, Langovi, pana Branné-
ho, pana Halousku, MSCH, a.s., pana ermáka, obec Hradišt-
ko, pana Mertu, studio Mája, p. Zde ka a další.

  Je jen škoda , že se jedná o stále stejné lidi, kte í pomáhají 
a p itom je v naší obci trvale hlášeno p es 1 500 ob an . V ím,
že až budeme jmenovat sponzory další akce, kterou bude D tský
den, budu moci pod kovat i dalším.

Ing. Ji í Svoboda
místop edseda TJ Slovan Hradištko



Jarní období je vždy zam eno na práci s d tmi, protože 
v tomto období se koná nejvíce akcí pro d ti.

14. dubna jsme naplánovali výlet vlá kem do ZOO na Zbra-
slav, kde si po prohlídce zví átek d ti spole n  s hajným opekly 
bu ty, zahrály hry a vlá kem jsme se vrátili zp t.

30. dubna na arod jnice prob hlo „Odpoledne s arod jni-
cemi“, kdy si každé dít  mohlo nap íklad vyrobit svoji vlastní 
arod jnici, byly p ipraveny i jiné zábavy. Samoz ejmostí bylo 

opékání bu t  na ohýnku.
Na konec kv tna p islíbili návšt vu op t policejní psovodi, 

kte í po krátké p ednášce p edvedou názorné ukázky práce, 
nap íklad jak psi hledají drogy a výbušniny. Na tuto akci je po-
zvána hradištská základní i mate ská škola.

9. ervna se bude konat jarní sout ž Plamen, která prob hne
ve Slapech. D ti by rády navázaly na podzimní úsp ch z Jílové-
ho, kde naše nejlepší mužstva obsadila 2. a 4. místo.

Na 16. ervna je plánovaný d tský den, který prob hne v are-
álu zámecké zahrady od 14ti hodin. Tentokráte budou d tské
sout že zam eny na hasi ská témata.

23. ervna byli Št chovickým klubem Hopík požádáni naši 
mladí hasi i o p edvedení hasi ského útoku.

Po ro ní p estávce se vedoucí kroužku Mladých hasi  roz-
hodli znovu uspo ádat d tský letní tábor v Mšenu v podhradí 
Koko ína v termínu od 4. do 11. srpna 2007. K jeho uspo ádání se 
spojili s vedoucími Mladých hasi  SDH Jílové a tábor bude spo-
le ný pro d ti obou SDH. Jedná se o velice významnou akci, kte-
rá jak všichni v í, p isp je k upevn ní d tských kolektiv . Pro-
gram tábora bude zam en na odbornou hasi skou tématiku.

Vlastní innost SDH je zam ena na provozuschopnost 
zásahové techniky a školení a výcvik len  zásahové jednotky. 
V rámci výcviku se zú astnili lenové zásahové jednotky prak-
tického seminá e na Polygonu HZS P íbram, po ádaného pro-
fesionály z HZS Jílové. Sou ástí tohoto seminá e bylo ov ení
fyzi ky na nekone ném žeb íku a b hu na nekone ném chod-
níku za použití dýchacích p ístroj . Praktické dovednosti byly 

Ze života
Sboru dobrovolných hasi

prov ovány v labyrintu termické komory. Dovednosti získané 
na tomto seminá i umožní zkvalitnit práci naší zásahové jednot-
ky. Zárove  byl zpracován plán školení a praktického procvi o-
vání dovedností len  zásahové jednotky tak, aby byla zajišt na
její p ipravenost ve všech druzích zásahu, se kterými m žeme
v naší práci po ítat, vždy  b hem posledního m síce byla naše 
zásahová jednotka volána ke t em výjezd m k požáru.

Za átkem dubna byly naše t i zásahové vozy na technických 
prohlídkách a všechny prošly bez technických problém .

12. kv tna prob hla v Pikovicích hasi ská sout ž 10. okrsku. 
Na tuto sout ž trénují nejen muži, ale i naše ženy – hasi ky.

V rámci spole enských akcí prob hlo tradi ní Vítání jara a 
bylo tak jako každoro n  Pálení arod jnic, které navázalo na 
d tské odpoledne. P i této p íležitosti byla p edstavena sou as-
ná zásahová technika, kterou máme k dispozici v prostorách 
naší Hasi ské zbrojnice.

Milan Burian
len Sboru dobrovolných hasi  Hradištko

V pátek 23. 3. 2007 se v t locvi n  uskute nila výro ní sch -
ze TJ Slovan za ú asti cca 60 len . Jako hosté se zú astnili také 
3 lenové našeho obecního zastupitelstva, ing. P. Vlk, p. P. Pešek 
a Mgr. M. Zothová. Ve zpráv  výkonného výboru jsme leny se-
známili s nejv tším problémem TJ, kterým je absence vlastních 
pozemk  pro možnost dalšího rozvoje sportovních za ízení
a v minulosti nedo ešené vlastnictví pozemk  pod budovou 
t locvi ny. V lo ském roce se alespo  poda ilo dotáhnout do 
konce p evod fotbalového h išt  do vlastnictví Obce Hradištko. 
Velký pokrok se za poslední roky ud lal v innosti s mládeží.
V oddíle kopané ud lali obrovský kus práce V. Hašek,
J. Hušbauer, M. Hrunek a J. Šimek, kte í se v nují družstv m
žák  a p ípravek. V letošní zim  jsme p ivezli n kolik medailí 
z halových turnaj , p ípravka vede okresní sout ž a letos se 
chystáme op t p ihlásit do sout že žáky, které jsem p ed n ko-
lika lety museli z d vodu nedostatku d tí odhlásit. V t locvi -
n  probíhá pravidelné cvi ení d tí od 2 do 8 let, které vedou
M. Plívová, M. Vondrášková a J. Mina íková. V ostatních oddí-
lech je naší snahou p ivést ke sportu ty nejmladší, fl oorballové 
tréninky probíhají každou ned li v t locvi n  pod vedením
J. ermáka, rádi bychom p ivítali víc d tí v oddílech stolního 
tenisu, volejbalu, basketbalu i dalších. 

Pom rn  d ležitou inností TJ je také po ádání akcí pro d ti
(odpolední Šib inky, D tský den aj.) a zábav pro dosp lé (Šib-
inky, Posvícení). Ú ast na akcích pro d ti je každoro n  velmi 

vysoká a ani nep íze  po así p i n kolika posledních D tských
dnech n  ak ú ast negativn  neovlivnila. V lo ském roce se D t-

Zprávy z innosti TJ Slovan Hradištko
ský den na h išti stal z ejm  p í inou prázdného šapitó cirkusu, 
který dorazil bohužel ve stejném termínu do zámeckého dvora. 
Ú ast 150 d tí na Šib inkách nás také velmi pot šila a je tém
neuv itelné, že v letošním roce byl tento po et op t p ekonán,
o tom píšeme v samostatném lánku. Po p edlo ském roce, kdy 
jsme uvažovali nad významem po ádání ve erních zábav pro 
pár nadšenc , se loni situace úpln  oto ila. Do p ípravy a propa-
gace akcí TJ se zapojilo více lidí, vsadili jsme na kvalitní hudbu a 
výsledkem byla asi nejlepší akce za poslední roky – Posvícenská 
zábava, kdy si kapelu J. Hrunkové p išlo poslechnout tém  250 
lidí, kte í se bavili až do ranních hodin. K p íjemné atmosfé e
p isp lo také skv lé p edtan ení našich host : reprezentant
v rokenrolu. J. Hrunková se skupinou MPM pro naše d ti p i-
pravila ješt  p edváno ní dárek v podob  pásma koled a váno -
ních tradic za átkem prosince, kterého se také ú astnilo více než 
100 divák . Velký dík pat í všem, kdo pomáhali s p ípravou, 
organizací, pr b hem akcí a sponzor m tomboly, kte í nakonec 
zabezpe ili stovku opravdu hodnotných cen. Doufám, že ochota 
bavit se všem vydrží a setkáme se p i dalších akcích po ádaných
TJ Slovan Hradištko. 

Ve zprávách jednotlivých oddíl  vystoupil J. Svoboda za 
tenisový oddíl, kde zd raznil zvýšený zájem o využití kurtu 
a pot ebnost rozší ení sportovního areálu, které by ur it  pod-
po ilo zájem mládeže o tenis. Podobný názor vyjád il za oddíl 
nohejbalu i p. P. Blažek. Oba se také vyjád ili k turnaj m, které 
tyto oddíly a oddíl stolního tenisu v letošním roce uspo ádaly. 
Oddíly volejbalu, basketbalu a fl oorballu se pravideln  scháází
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Zp soby nakládání s odpady dle vlivu na životní prost edí
mají toto po adí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpad  – už p i nákupu 

rozhodujeme, kolik odpad  vyprodukujeme
2. T íd ní a recyklace odpad  - pokud se odpad smíchá, není 

možné ho již dále rozt ídit a zpracovat, proto je nutné t ídit
odpady již v domácnostech

3. Odstra ování odpad  - odpady, které nem žeme již dále 
využít se zneškod ují (nap . skládkováním)

Jaké odpady vznikají v domácnostech?
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte 

velmi r znorodou sm s, kterou nezbývá než vysypat do popel-
nice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do 
koše nesete, zjistíte, že odpady m žeme rozlišit na:

Využitelné – tyto odpady je možné dále zpracovat, nap .:
papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy 
(plechovky, hliník), kompostovatelný kuchy ský odpad atd.

Objemné – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, 
nap .: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, ku-
chy ské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd

Nebezpe né – tyto odpady mají nebezpe né vlastnosti, proto 
se nesmí vyhazovat do popelnice, nap .: léky, zá ivky, výbojky, 
akumulátory, galvanické lánky (baterky), ledni ky – mrazni ky, 
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi zne išt né atd.

Ostatní – odpady, které vám zbudou po vyt íd ní všeho, co je 
možné dále využít, nap .: zne išt né – mastné obaly od potravin, 
voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a 
kostí apod.

To jsou vlastn  jediné druhy odpad , které byste m li vyha-
zovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru 
p ed vaším domem. 

Jak t ídit ?

Odpady bychom m li t ídit p ímo doma, pozd jší rozt íd ní
odpadu není asto možné - smícháním se odpad zne istí nebo 
slepí. Nap . zamašt ný papír už není možné zpracovat. 

Dobrá rada: po i te si do domácnosti další koše na ukládání papíru, 
skla a plast . Pokud se vám koše do bytu nevejdou, m žete je nahradit 
papírovou krabicí, do které postavíte t i tašky. Do jedné tašky budete 
dávat papír, do druhé plasty a do t etí sklo. Do tašky dávejte rad ji pou-
ze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozb  e skleni ka, odneste ji 
rad ji opatrn  rovnou do kontejneru ve vaší ulici. 

Nádoby na t íd ný sb r odpadu
V naší obci jsou umíst ny jednak ve sb rné dvo e a jednak 

ednotlivých ástech obce.

Sb r papíru
Do modrých nádob m žete odhodit:
noviny, asopisy, kancelá ský papír, reklamní letáky, knihy, seši-
ty, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (nap . sá ky).

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak zne išt ný papír, uhlový a voskovaný 
papír, použité plenky a hygienické pot eby. 
Kontejnery na papír jsou nov  ve sb rném dvo e na Hradištku. 
Papírový dopad (svázaný) je možné i nadále nosit do naší školy.

Sb r skla
Do zelených nádob m žete odhodit:
láhve od nápoj , sklen né nádoby, sklen né st epy – tabulové 
sklo.

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drát né sklo a zrcadla.

Sb r plast
Do žlutých nádob m žete odhodit:
PET láhve od nápoj  (prosím, nezapome te je sešlápnout!), ke-
límky, sá ky, fólie, výrobky a obaly z plast , polystyrén.

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpe ných látek (motorové 
oleje, chemikálie, barvy apod.). 

Nápojové kartóny
Zatím se v naší obci nesbírají, je t eba je vyhodit do sm sného
komunálního odpadu.

Sb rný dv r
Sb rný, nebo také „recykla ní“ dv r je místo, kde m žete

odevzdat následující odpady: 
a) nebezpe né odpady vyt íd né z komunálního odpadu
b) kovový, komunální a t íd ný odpad

Provozní doba sb rného dvoru pro nebezpe ný odpad je 
každou první sobotu v kalendá ním m síci od 10.00 – 12.00 h., 
pro velké elektro spot ebi e (lednice, mrazni ky) je provoz-
ní doba každý tvrtek od 12.00 – 16.00 h. a každou sobotu od 
8.00 – 12.00 h., pro ostatní odpad (papír, plasty, sklo, net íd ný
komunální odpad, kovový odpad) je sb rný dv r otev en bez 
omezení. Do tohoto sb rného dvora nelze ukládat veškeré druhy 
odpadu, vedeného jako odpad inertní (nap íklad stavební su  a 
podobn ). Ten se ukládá na skládce v místní lokalit  Sekanka, 
bližší podrobnosti o provozu této skládky i o cenách za uložený 
materiál Vám podá Obecní ú ad Hradištko, pan Vála, referent.

Velkoobjemové mobilní kontejnery

Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého odpadu, 
který se nevejde do b žných popelnic i kontejner  a na odpad 
ze zahrad. Jsou p istaveny 2x ro n  (na ja e a na podzim) na p e-
dem stanovených místech. Informace o t chto místech jsou na 
výv skách, na internetových stránkách obce a na požádání také 
na Obecním ú adu Hradištko.

Popelnice,
kontejnery na sm sný komunální odpad

Plechové nebo plastové nádoby o objemu o objemu 110 a 
1100 litr , které slouží k ukládání komunálního odpadu po vy-
t íd ní využitelných složek. Do t chto nádob nelze odkládat 
žhavý popel, odpad ze zahrad a chovu domácích zví at a nebez-
pe ný odpad

Využito informací ze stránek www.jaktridit.cz
Jakub Just

–red.–v je
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P íloha . 1 k OZV . 2/2007 obce Hradištko
I Rozú tování skute ných náklad  obce na sb r a svoz net íd ného

komunálního odpadu.....................................................2 042 987,- K
Po et fyzických osob:

1. osoby mající trvalý pobyt v obci – 1 498
2. vlastníci stavby sloužící k individuální rekreaci v obci – 1 735,

celkem osob – 3 233
Výpo et poplatku dle l. 3 OZV . 2/2007 obce Hradištko:
náklady roku 2006 – 2 042 987,- k ,  3 233 poplatník  =  632,- K /1 osoba

II Rozú tování náklad  na sb r a svoz t íd ného odpadu :
1. svoz t íd ného odpadu ..................................................346 109,- K
2. svoz nebezpe ného odpadu ..........................................24 824,- K

celkem...............................................................................370 933,- K

l. 6 
Splatnost
1. Poplatek je splatný jednorázov  nejpozd ji do 31. 3. kalen-

dá ního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost b hem daného kalendá ní-

ho roku, je poplatek splatný do 30 dn  od vzniku poplatkové 
povinnosti.

l. 7
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je podle l. 2 písm. a) této vyhlášky povinen ohlá-

sit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v d -
sledku zm ny trvalého pobytu v obci a to nejpozd ji do 30 
dn  ode dne, kdy tato zm na nastala.

2. Poplatník je podle l. 2 písm b) této vyhlášky povinen ohlásit 
správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v d sled-
ku zm ny vlastnictví ke stavb  ur ené nebo sloužící k indivi-
duální rekreaci 

3. Poplatník podle l. 2 písm b) této vyhlášky, který má ke dni 
nabytí ú innosti této vyhlášky v obci ve vlastnictví stavbu 
ur enou nebo sloužící individuální rekreaci (nap .rekrea ní
domek, chata, chalupa, zahr. chata), je povinen oznámit 
správci poplatku tuto skute nost nejpozd ji do 30 dn  ode 
dne nabytí ú innosti této vyhlášky.

l. 8
Sankce
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v as nebo ve 

správné výši, vym í obec poplatek platebním vým rem.
V as nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich neza-
placenou (neodvedenou) ást m že obec zvýšit až na troj-
násobek. Vym ené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny 
nahoru.

2. Tomu, kdo nesplní ve lh t  stanovené touto vyhláškou nebo 
rozhodnutím povinnost nepen žité povahy, m že správ-
ce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona
. 337/1992 Sb., o správ  daní a poplatk  ve zn ní pozd jších

p edpis . Jedná se o pokutu za neoznámení poplatkové po-
vinnosti správci poplatku.

3. Vymáhání nedoplatku dan  provádí obec Hradištko v soula-
du s § 73 zákona . 337/1992 Sb., o správ  daní a poplatk  da-

ovou exekucí. O provedení exekuce m že obec Hradištko 
požádat též soud nebo soudního exekutora. Da ová exekuce 
se provádí vydáním exeku ního p íkazu zejména formou 
prodeje movitého i nemovitého majetku, p ikázání pohle-
dávky na ú tech vedených u bank nebo srážkami ze mzdy i
jiných zdroj .

4. Proml ecí lh ty jsou posuzovány podle zákona . 337/1992 
Sb., o správ  daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis .

l. 9
Odstran ní nebo zmírn ní tvrdosti
1. Správce poplatku m že na základ  zd vodn né písemné žá-

dosti poplatníka v jednotlivých p ípadech rozhodnout o sní-
žení nebo prominutí poplatku a to z d vodu zmírn ní nebo 
odstran ní tvrdosti.

2. Písemná žádost nezakládá právní nárok na snížení nebo pro-
minutí poplatku. Projednání žádosti lze uskute nit až po za-
placení poplatku dle § 16 zákona o místních poplatcích a § 545
odst. 3 a 4 zákona o správ  daní a poplatk  v platném zn ní.

l. 10
Stanovení poplatku
1. Sazba místního poplatku je stanovena v maximální p ípust-

né zákonné výši, která již nekryje skute né náklady na pro-
voz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využí-
vání a odstra ování komunálních a ostatních odpad  v obci 
Hradištko za kalendá ní rok a je závislá na množství vypro-
dukovaného komunálního a ostatního odpadu za kalendá ní
rok. Zastupitelstvo obce se zavazuje každoro n  provést pro-
po et skute ných náklad  a v p ípad , že propo et umožní 
snížit poplatek, vydá zastupitelstvo obce novou obecn  zá-
vaznou vyhlášku.

2. Stanovený poplatek je ve výši 500,- K  pro daný kal. rok.

l. 11
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Obecn  závazná vyhláška obce Hra-
dištko . 8/2005 ze dne 28. 12. 2005. 

l. 12 
Ú innost

Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 27. 3. 2007 z d vodu 
naléhavého obecního právního zájmu.

Ing. Ladislav Vondrášek Antonín Merta
místostarosta starosta

T íd ní odpad   (1. díl)
Kolik produkujeme odpadu

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 – 200 kg odpad . Pokud 
však odpady už doma t ídíte a dáváte je do barevných kontej-
ner , umožníte tak recyklaci více než t etiny tohoto množství. 
Za rok tak m žete vyt ídit až 30 kg papíru, 25 kg plast , 15 kg 
skla.

Pokud budete jed-
notlivé druhy odpad
správn  t ídit, umožníte 
tak jejich další zpra-
cování. Odpady, které 
vhodíte do barevného 
kontejneru, odveze velké 
svozové auto na dot i o-
vací linku. Odtud putují 

do zpracovatelských fi rem, kde z odpad  vznikají nové výrobky 
– tento proces se nazývá recyklace odpadu.

Co je to recyklace
P i recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. 

Je d ležité dodržovat pravidla t íd ní odpad  - v tšinu t chto
pravidel asi znáte.

Jak t ídit odpad
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet d íve, než budete íst

dále. N kdo z vás odpov d l: protože mám rád p írodu; nechci, 
aby p ibývaly skládky; jenom správn  rozt íd ný odpad je mož-
né dále zpracovávat - recyklovat; je to móda; slyšel/a jsem, že 
se to má d lat… Všechny tyto odpov di jsou dobré, zkusíme je 
ut ídit.
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5. V p ípad  neuskute n ní svozu vlivem nep edvídatelných
okolností, oprávn ná osoba zajistí náhradní svoz bez zbyte -
ného odkladu.

l. 7
Sankce

Porušení povinnosti p i nakládání s komunálním, ostatním a 
stavebním odpadem bude postihováno podle obecn  závazných 
p edpis , tj. podle zákona . 200/1990 Sb., o p estupcích, ve zn -
ní pozd jších p edpis  a zákona . 185/2001 o odpadech a zm n
n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .

l. 8
Úhrada za nakládání s komunálním odpadem

Za shromaž ování, sb r, p epravu, t íd ní, využívání a od-
stra ování komunálního odpadu je od fyzických osob vybírána 
podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech, obcí úhrada, která je sta-
novena obecn  závaznou vyhláškou obce Hradištka o místním 
poplatku za p íslušný kalendá ní rok. Od právnických a fyzic-
kých osob oprávn ných k podnikání v katastru obce Hradištko 
je obcí vybírána úhrada stanovená v uzav ených dohodách.

l. 9
Kontrolní innost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí pov -
ený len zastupitelstva obce Hradištko a pov ený pracovník 

obecního ú adu.

l. 10
Zrušovací ustanovení
 Touto vyhláškou se ruší Obecn  závazná vyhláška obce Hra-
dištko . 7/2005 ze dne 28. 12. 2005. 

l. 11
Ú innost
 Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem 1. 1. 2007 z d vodu 
naléhavého obecního zájmu platby místního poplatku za provoz 
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a 
odstra ování komunálních odpad  v souladu s § 12 odst. 2 zá-
kona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení).

Ing. Ladislav Vondrášek Antonín Merta
místostarosta starosta

 „Zastupitelstvo obce Hradištko se usneslo podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších
p edpis , dne 26. 3. 2007 vydat podle ustanovení § 10 písm. d) tohoto zákona a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona . 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis  tuto obecn  závaznou vyhlášku:“

Obecn  závazná vyhláška . 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování,
sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních a ostatních odpad

l. 1 
Základní ustanovení
1. Obec Hradištko vybírá místní poplatek za provoz systému 

shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra-
ování komunálních a ostatních odpad  (dále jen poplatek 

za komunální a ostatní odpad).
2. Správu poplatk  vykonává Obecní ú ad Hradištko (dále 

jen správce poplatku) a v ízení ve v cech poplatku postu-
puje podle zákona . 337/1992 Sb., o správ  daní a poplatk ,
ve zn ní pozd jších p edpis , pokud tak zákon . 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
nestanoví jinak.

l. 2
Poplatník
Poplatník platí :
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost 

m že být poplatek odveden spole ným zástupcem za rodin-
ný nebo bytový d m vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby 
jsou povinny obci oznámit jméno a data narození osob, které 
poplatek odvád jí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur enou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trva-
lému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavb  vlast-
nické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spole n
a nerozdíln  a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu.

l. 3
Sazba poplatku
1. sazba poplatku pro fyzickou osobu podle l. 2 písm. a) této 

vyhlášky iní ástku ve výši 500,- K  a je tvo ena:
a) z ástky 250,- K  za kalendá ní rok
b) z ástky 250,- K  za kalendá ní rok, tato ástka je sta-

novena podle skute ných náklad  obce v roce 2006 na 
sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu. Skute né
náklady inily ástku 2 042 987,- K  a jejich rozú tování je 
stanoveno v p íloze . 1 této vyhlášky.

2. V p ípad  zm ny místa trvalého pobytu nebo zm ny vlast-
nictví stavby, která je ur ena nebo slouží k individuální 

rekreaci v pr b hu kalendá ního roku, se uhradí poplatek 
v pom rné výši, který odpovídá po tu kalendá ních m síc
pobytu nebo vlastnictví stavby v p íslušném kalendá ním
roce. Dojde-li ke zm n  v pr b hu kalendá ního m síce, je 
pro stanovení po tu m síc  rozhodný stav na konci tohoto 
m síce.

3. V p ípad  spoluvlastnictví k rekrea ní nemovitosti jsou 
vlastníci povinni si zvolit svého spole ného zástupce pro po-
platkové ízení, neu iní-li tak, správce poplatku je oprávn n
ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona o správ  daní a 
poplatk  ur it tohoto zástupce rozhodnutím, ten je povinen 
uhradit jako spole ný zástupce poplatek.

l.4
Osvobození
1. Od poplatku jsou osvobozeni :
 a) osoby s p iznanými mimo ádnými výhodami III. stupn

(pr kaz ZTP/P) s trvalým pobytem v obci Hradištko
 b) osoby posouzené podle zákona . 108/2006 Sb., o soci-

álních službách a zákona . 109/2006 Sb., s p iznaným
IV. stupn m (t žká závislost) s trvalým pobytem v obci 
Hradištko

 c) osoby s trvalým pobytem v obci Hradištko, které nejsou 
dlouhodob  p ítomni na území R (minimální doba ne-
p ítomnosti je stanovena na ½ kalendá ního roku)

2. Zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplat-
ník povinen oznámit ve lh t  do 15 dn  ode dne kdy nastala 
skute nost zakládající nárok na osvobození a to písemn
nebo ústn  do protokolu správci poplatku. Ve stejné lh t  je 
povinen oznámit i zánik nároku na osvobození od poplatku.

l. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí od prvního dne m síce následujícího po 

dni, kdy poplatková povinnost vznikla a to jednorázov  za 
jednotlivé m síce do konce kalendá ního roku.

2. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit 
poplatek uplynutím m síce, v n mž tato skute nost nastala. 
P ípadný p eplatek poplatku lze vrátit na základ  písemné 
žádosti poplatníka, iní-li více než 50,-K
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Zastupitelstvo obce Hradištko vydává dne 26. 3. 2007 podle ustanovení § 17 odst. 2 a § 17 a odst. 1 Zákona . 185/2001 Sb., o od-
padech, ve zn ní pozd jších p edpis  a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona . 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní z ízení), tuto obecn  závaznou vyhlášku.

Obecn  závazná vyhláška obce Hradištko . 1/2007 o systému shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních a ostatních odpad

l. 1
P edm t a p sobnost vyhlášky
1. Tato vyhláška stanoví systém shromaž ování, sb ru, p epra-

vy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních a ostat-
ních odpad  vznikajících na území obce Hradištko.

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které 
mají na území obce trvalý pobyt a pro další osoby vlastnící 
rekrea ní nemovitosti za ú elem individuální rekreace.

l. 2
Základní pojmy
Pro ú ely této vyhlášky :
a) komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce 

p i innosti fyzických osob
b)   inertní odpad je veškerý odpad, který lze ukládat na skládku 

inertních odpad  Sekanka s platností od 1. 1. 2006 stanovený 
jejím provozním ádem a stanovenou kategorizací

c) nebezpe ný odpad  je odpad vykazující jednu nebo více 
nebezpe ných vlastností uvedených v p íloze . 2 zákona
o odpadech

d) sm sný odpad je složka komunálního odpadu, která z stává 
po vyt íd ní papíru a lepenky, skla, plast , biologického, 
objemného a nebezpe ného odpadu z komunálního odpadu. 
Sm sným odpadem je i drobný odpad (odpadky) odložený 
do odpadkových koš , umíst ných na ve ejných prostran-
stvích

e) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro 
velké rozm ry nem že být odkládána do sb rných nádob na 
sm sný odpad

f) biologický odpad je složka komunálního odpadu, která je 
schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním 
zp sobem (nap . odpad ze zelen , potraviny)

g) odpad ze zelen  je odpad p evážn  biologického p vodu
z údržby zahrad a prostor ve vlastnictví fyzických a práv-
nických osob

h) využitelný /t íd ný/ odpad jsou materiálov i jinak využi-
telné složky vyt íd né z komunálního odpadu, t mito slož-
kami jsou papír a lepenka v etn  nápojových karton , sklo, 
plasty /PET lahve/, biologický odpad z domácností (b žný
kuchy ský odpad)

ch) p vodcem odpad  je právnická osoba, p i jejíž innosti vzni-
kají odpady, nebo fyzická osoba oprávn ná k podnikání, p i
jejíž innosti vznikají odpady

i) oprávn ná osoba je každá osoba, která je oprávn na k naklá-
dání s odpady podle zákona o odpadech

j) sb rná nádoba je typizovaná nádoba ur ená k odložení 
složek odpad  (tzv. popelnice nebo kontejner), která je ve 
vlastnictví nebo nájmu oprávn né osoby. Ve sb rné nádob
jsou složky odpadu p echodn  shromážd ny do doby svozu. 
Sb rnou nádobou je též velkoobjemový kontejner a odpad-
kový koš, umíst ný na ve ejném prostranství

k) sb rný dv r je za ízení obce, ve kterém mohou fyzické osoby 
odkládat komunální, železný a t íd ný odpad (plasty, sklo, 
papír) a slouží také jako shromaž ovací místo nebezpe ných
odpad

l. 3
Systém nakládání s komunálním a ostatním odpadem
1. Pro odkládání, shromaž ování a t íd ní komunálního a 

ostatního odpadu jsou ob an m k dispozici tyto sb rné ná-
doby a za ízení:
a) ozna ené sb rné nádoby o objemu 110 a 1 100 litr , které 

slouží k ukládání komunálního odpadu po vyt íd ní vy-
užitelných složek, do t chto nádob nelze odkládat žhavý 

popel, odpad ze zahrad a chovu domácích zví at a nebez-
pe ný odpad 

 b) sb rné nádoby (velkoobjemové mobilní kontejnery) na 
odpad ze zelen  a objemný odpad, které jsou p istavo-
vány v intervalu 2 x ro n  a slouží k ukládání odpadu 
ze zelen  a objemného odpadu z domácností, do t chto
sb rných nádob nelze ukládat nebezpe ný odpad

 c) ozna ené sb rné nádoby na využitelný (t íd ný) odpad
o objemu 1100 litr , kterým je sklo, plasty, papír, do t ch-
to nádob nelze ukládat nebezpe ný odpad

 d) sb rný dv r, kde lze odložit nebezpe né odpady vyt íd -
né z komunálního odpadu a kde lze také odložit kovový, 
komunální a t íd ný odpad, do tohoto sb rného dvora 
nelze ukládat veškeré druhy odpadu, vedeného jako 
odpad inertní (specifi kace je uvedena v provozním ádu
skládky inertního odpadu), provozní doba sb rného
dvoru pro nebezpe ný odpad je každou první sobotu 
v kalendá ním m síci od 10,00 - 12,00 hod., pro velké 
elektro spot ebi e (lednice, mrazni ky) je provozní doba 
každý tvrtek od 12,00 - 16,00 hod. a každou sobotu od 
8,00 - 12,00 hod.

2. Právnické a fyzické osoby oprávn né k podnikání v kata-
stru obce Hradištko, kte í produkují odpad za azený dle 
katalogu odpad  jako odpad komunální, mohou na základ
uzav ené písemné smlouvy (dohody) s obcí, využít systém 
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra-

ování odpad  daný touto obecn  závaznou vyhláškou. 

l. 4
Nakládání s inertním odpadem
 S platností od 1. 1. 2006 se zm nila specifi kace skládky odpa-
d  v obci Hradištko, místní lokalita Sekanka z kategorie skládka 
komunálních odpad  na skládku inertních odpad  v souladu 
s p íslušnými technickými normami SN a novými podmín-
kami pro ukládání odpad  na skládky, které byly stanoveny 
ve vyhlášce . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad  na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zm n  vyhlášky 
. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. V souladu 

s vyhláškou MŽP . 381/2001 Sb. – Katalog odpad  se jedná
o druhy odpad , uvedených v Provozním ádu Skládky inert-
ních odpad  Hradištko – Sekanka, platného od 1. 1. 2006. 

l. 5
Povinnosti fyzických osob
 Fyzické osoby jsou povinny ode dne ú innosti vyhlášky 
komunální a ostatní odpad odd len  shromaž ovat, t ídit a p e-
dávat k využití a odstran ní dle výše uvedeného systému.

l. 6
Povinnosti oprávn né osoby
1. Pravidelný svoz odpadu provád t v dohodnutém svozovém 

dni každý kalendá ní týden. Každá p ípadná zásadní zm na
bude oprávn nou osobou oznámena po vzájemné dohod
minimáln  1 m síc p ed realizací zm ny.

2. Provád t opravu, vým nu nebo dopln ní sb rných nádob 
do 5 pracovních dn  po zjišt ní nebo oznámení poškození, 
odcizení nebo nesouladu s touto vyhláškou (v p ípad  , že 
sb rné nádoby nejsou ve vlastnictví fyzické osoby).

3. Zajiš ovat istotu v míst  vyprazd ování sb rných nádob a 
kontejner  bezprost edn  po svozu, tj. po jejich vyprázdn -
ní.

4. Zajiš ovat uložení sb rných nádob a kontejner  na p vodní 
i smluvními stranami dohodnuté místo.
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Údržba  

– mzdy pracovník  úklidové ety v . odvod 1 129,5

– ošatné pro prac. údržby 12,0

– služby – sekání 17,8

– nájem M 26 – s právem koup 568,7

C e l k e m 1 728,0

T lovýchova 200,0

Územní plán – zm ny 90,0

Odpadové hospodá ství
– sb r nebezpe ných odpad 24,8

– plast, sklo 344,1

– odvoz popelnic, kontejner 2 043,0

C e l k e m 2 411,9

Hasi i:  

– p ísp vek na innost, v . použití neinv. dotací
   od KÚ 344,6

– p ístavba hasi árny 1 451,1

C e l k e m 1 795,7

Zastupitelstvo: odm ny len m ZO 615,6

cestovné 6,8

nájem sálu pro konání ZO 1,9

C e l k e m 624,3

Ú ad:  

– mzdy pracovníci ú adu v . odvod 1 499,1

– dohody 83,8

– materiál pro ú ad v . DHM 236,9

– poštovné 72,3

– telefon, internet 154,0

– poplatky za vedení ú t , pojišt ní 67,2

– služby – zajišt ní sí , internetu, programy 501,6

– právní služby 148,5

– cestovné 35,3

– SPOZ, ob erstvení 76,5

– vodné 2,0

– el. energie 160,6

– školení 28,3

– opravy a udržování 52,8

– p ísp vek (ob dy, soc. výpomoc) 26,3

C e l k e m 3 145,2

platby daní a poplatk 246,7

volby 6/06 a 10/06 62,0

V ý d a j e  c e l k e m  p o  k o n s o l i d a c i 23 864,6

P evody vlastním ú t m 2 100,0

Fond rekultivace 80,9

V ý d a j e  c e l k e m 26 045,5

Splátka p j ky – vodovod 200,0

Od prvního vydání Zpravodaje se na nás obrátilo n kolik 
podnikatel  s žádostí o zve ejn ní reklamy. Abychom i do 
budoucna p edešli nejasnostem a dohad m p inášíme toto 
stanovisko ZO Hradištko:

Ve Zpravodaji obce Hradištko a na ofi ciálních interne-
tových stránkách obce Hradištko mohou být zve ejn ny 
informace reklamního a inzertního charakteru právnických a 
fyzických osob za následujících podmínek:

I. Ve Zpravodaji obce Hradištko se reklama a inzerce 
pro právnické osoby  zve ej uje za následující ceny:

6% stránky A4 a ádková inzerce
(max. 4 ádky, 30znak  na ádek) ...................... 200,- K
12% stránky A4 ............................................... 500,- K
25% stránky A4 ............................................ 1 000,- K
50% stránky A4 ............................................ 1 500,- K
100% stránky A4 .......................................... 2 000,- K

1. Ve Zpravodaji obce se reklama a inzerce pro právnické 
osoby se sídlem v obci Hradištko zve ej uje zdarma 
do maximálního rozsahu 25%stránky A4 na jednu fi rmu 
a vydání Zpravodaje.

2. Pokud by zve ejn ní reklamy a inzerce svými požadavky 
na technické zpracování (vložená reklama, barevný tisk) 
zvýšilo cenu za tisk Zpravodaje, uhradí inzerent toto 
zvýšení v plném rozsahu. Redakce p ijímá požadavky na 
zve ejn ní reklamy nebo inzerce pouze v elektronické 
podob .

3. Ve Zpravodaji obce se ádková inzerce pro fyzické osoby 
zve ej uje zdarma.

4. Redakce Zpravodaje si vyhrazuje právo omezit zve ej-
n ní reklamy, pokud zájem o inzerci a reklamu p esáhne
kapacitu Zpravodaje. V takovém p ípad  o tom, která 
reklama bude zve ejn na rozhoduje po adí v jakém byly 
požadavky na zve ejn ní reklamy redakci doru eny.

II. Na internetových stránkách obce
Inzerce fyzických a právnických osob ve form  základní 
informace v etn  uvedení kontakt  a odkaz  na vlastní 
internetové stránky, bez fotografi í se na ofi ciálních in-
ternetových stránkách obce Hradištko v p íslušné ásti
menu zve ej uje zdarma.

 Reklama a inzerce pro právnické osoby se z izuje formou 
vlastních internetových stránek pod doménou hradištko 
v rozsahu: základní informace, z ízení e-mailové adresy, 
s max. 3 fotografi emi po zaplacení ástky 500,- K . Další 
správa a pr b žná aktualizace takto z ízených stránek
je pro právnické osoby se sídlem v obci Hradištko zdar-
ma. Pro právnické osoby se sídlem mimo obec Hradištko 
je správa a pr b žná aktualizace takto z ízených strá-
nek podmín na každoro ním zaplacením ástky ve výši 
500,- K .

1. Umíst ní loga nebo reklamních baner  na ofi ciální strán-
ky obce Hradištko pro právnické osoby je možná na zá-
klad  jednání.

2. Právnickým osobám, které nevznikly za ú elem vytvá-
ení zisku (spolky, školy a jiné) a právnickým osobám, 

jejichž z izovatelem a vlastníkem je obec Hradištko se 
poskytuje inzertní a reklamní plocha ve Zpravodaji obce 
Hradištko a na ofi ciálních stránkách obce Hradištko zdar-
ma, pouze s p ihlédnutím ke kapacit  t chto médií.

3. ZO si vyhrazuje právo nezve ejnit reklamu a inzerci, 
která by poškodila dobré jméno obce Hradištko a byla 
v rozporu s dobrými mravy. 

4. Ve Zpravodaji obce a na ofi ciálních internetových strán-
kách se nezve ej uje reklama a inzerce volebních a po-
litických sdružení, stran a hnutí vyjma oznámení o ko-
nání kulturních a spole enských akcí po ádaných t mito
uskupeními.

Reklama
ve Zpravodaji a na internetových stránkách

Výdaje v tis. K , rozpo et po zm nách se shoduje se skute ností

–  p o k r a  o v á n í
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Záv re ný ú et obce za rok 2006
P edložil Ing. Petr Vlk, p edseda Finan ního výboru ZO. Záv re ný ú et je k nahlédnutí na OÚ.

K 31. 12. 2006 inil celkový stav fi n. prost edk 3 343 391,81 K .

Od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006:
– celkové p íjmy po konsolidaci inily 19 856 386,50 K
– celkové výdaje po konsolidaci inily 23 864 623,61 K

Výdaje p evažovaly nad p íjmy o 4 008 237,11 K , na pokrytí 
uvedeného rozdílu byl použit p ebytek z hospoda ení z minu-
lých let.

P íjmy v tis. K , rozpo et po zm nách se shoduje se skute ností Výdaje v tis. K , rozpo et po zm nách se shoduje se skute ností

Da  z p íjm  FO závislá práce 2 002,4

Da  u p íjm  FO OSV 515,4

Da  z p íjm  FO z kapitál. výnos 118,0

Da  z p íjm  právnických osob 2 300,4

Da  z p íjm  práv. osob za obec 158,1

Da  z p ídané hodnoty 3 713,6

Poplatky za odn tí lesního pozemku 157,8

Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 1 611,5

Poplatek ze ps 39,5

Poplatek z ubytovací kapacity 27,1

Poplatek ze vstupného 11,6

Poplatek za provoz VHP 83,3

Dotace na opravu komunikace 3 172,5

Správní poplatky 137,4

Da  z nemovitosti 1 182,3

Dotace – volby 6/06 a 10/06 62,0

Neinvest.dotace na žáky, innost ve . správy 
– matrika 194,3

Prodej hasi .auta 140,0

P ísp vky na vodovodní p ípojky 840,0

Dotace na hasi e v . výjezd 107,6

P íjmy z podílu zisku a dividendy 76,4

Vodné 1 252,8

Nájemné – byty 67,1

Pronájem nebyt. prostor a ost. 41,4

P íjmy z pronájmu pozemk  v . z ízení v cných
b emen 584,5

P íjmy z úrok 62,0

P íjmy z prodeje pozemk 790,1

Nahodilé p íjmy /prodej kontejner , šrot,../ 103,1

P íjmy za t íd ní odpadu 304,2

P evody mezi ú ty 2 100,0

Fond rekultivace 80,9

P  í j m y  c e l k e m 22 037,3

P  í j m y  c e l k e m po konsolidaci 19 856,4

Oprava místních komunikací 3 475,2

Obrubník na Brunšov 49,8

Výdaje na dopravní obslužnost 59,6

Vodní hospodá ství: vodné PSV 559,8

el. energie 456,9

opravy, správa, služby 1 615,1

investice – vodovod, p ípojky, projekty 3 583,0

C e l k e m 6 214,8

OV – projekt 126,1

MŠ – p ísp vek pro rok 2006 530,0

opravy provedené v budov  MŠ 584,1

C e l k e m 1 114,1

ZŠ p ísp vek pro rok 2006 497,0

opravy provedené v budov  ZŠ 84,0

p ísp vek obce za žáky jiným obcím 303,9

C e l k e m 884,9

Knihovna – mzdy v , odvod 87,0

ve ejný internet 33,1

C e l k e m 120,1

Kultura 22,8

Bytové hospodá ství – služby, drobné opravy 62,4

Ve ejné osv tlení – el. energie 152,2

– opravy a udržování 330,8

C e l k e m 483,0

Obec  

– služby /dotace,geom.plány,posudky,../ 139,7

– úraz. pojišt ní pracovník 8,8

– materiál /posyp.,beton,.. 40,1

– pohonné hmoty 94,4

– opravy majetku /vozový park/ 200,7

– p ísp vky na innost,mikroregion, ešení
p estupk 90,6

– stavba 34,8

– výkup pozemku 338,8

C e l k e m 947,9

Da ové p íjmy 12 058,3

Neda ové p íjmy 2 491,6

Kapitálové p íjmy 1 770,1

P ijaté dotace 5 717,3

C e l k e m 22 037,3

P  í j m y dle t íd ní:

H o s p o d á  s k á  i n n o s t  2006

Obci byl vydán v listopadu 2004 živnostenský list na p edm t
innosti: Nakládání s odpady

Tuto hospodá skou innost analyzuje výkaz zisku a ztrát.

V období od l. l. 2007 do dnešního dne (27. 3. 2007) nedošlo 
k žádným d ležitým skute nostem, které by mohly ovlivnit 
hospoda ení obce v dalších obdobích.

P íjmy inily 761 620,0 K

Výdaje inily 205 293,1 K

Zisk 556 326,9 K
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U s n e s e n í

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Hradišt-
ko za rok 2006 – k nahlédnutí na OÚ 

b) Bez výhrad záv re ný ú et obce za rok 2006 – viz dále 

c) Rozpo tovou zm nu . 1/2007 – k nahlédnutí na OÚ

d) Výši odm n len m zastupitelstva obce vypláceným od 1. 4. 
2007. Odm ny len m zastupitelstva a p edsed m komisí a 
výbor  budou vypláceny v maximální výši dané na ízením
vlády . 37/2003 Sb., vedené ve Sbírce zákon  pod íslem 614/
2006. Odm ny pro starostu a místostarostu budou vypláceny 
v takové výši, aby v celkovém sou tu nedošlo k p ekro ení
schváleného rozpo tu obce

e) Obecn  závaznou vyhlášku . 1/2007 o systému shromaždo-
vání, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování ko-
munálních a ostatních odpad . Vyhláška nabývá ú innosti
dnem 27. 3. 2007 – viz dále

f) Obecn  závaznou vyhlášku . 2/2007 o místním poplatku za 
provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních a ostatních odpad .
Ve vyhlášce bude upraven lánek 4, odst. 1, písmeno a) tak, 
aby výrazy bezmocnost a ZTP/P byly nahrazeny výrazy 
v souladu se stávajícím zákonem o státní sociální pomoci a 
p íslušnou provád cí vyhláškou. Obecn  závazná vyhláška 
nabývá ú innosti dnem 27. 3. 2004 – viz dále 

g) Pracovní ád obce Hradištko – k nahlédnutí na OÚ

h) Prodej pojízdného pracovního stroje seka ka typ Zetor z ma-
jetku obce za cenu 60 000,- K  do vlastnictví pana Václava 
Doležala

ch) Výkup ásti pozemkové parcely parc. . 408/1 o vým e
1 769 m2 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem 
ve vlastnictví pana Václava Vr áka za cenu 88 450,- K  do 
vlastnictví obce 

i) Výkup pozemkové parcely parc. . 628/3 o vým e 98 m2 v ka-
tastrálním území Hradištko pod Medníkem ve vlastnictví 
pana Josefa Dolejšího, paní Kv tuše Dolejší a pana Ladislava 
Dolejšího za cenu 4 900,- K  do vlastnictví obce 

j) Výkup pozemkové parcely parc. . 604/12 o vým e 2 945 m2

v katastrálním území Hradištko pod Medníkem  ve vlastnic-
tví pana Josefa Dolejšího, paní Kv tuše Dolejší a pana Ladi-
slava Dolejšího za cenu 147 250,- K

k) Žádost obce Hradištko na p evod pozemk  parc. . 63
o vým e 198 m2, parc. . 73/2 o vým e 41 m2, parc. . 81/12 
o vým e 1 595 m2, parc. . 389/23 o vým e 3 129 m2, parc. 
. 423/5 o vým e 1 294 m2, parc. . 824/3 o vým e 116 m2,

všechny v katastrálním území Hradištko pod Medníkem,
ve vlastnictví Ú adu pro zastupování státu ve v cech majet-
kových do vlastnictví obce Hradištko 

l) Výmaz zástavního práva na pozemek parc. . st. 2179 v kata-
strálním území Hradištko pod Medníkem a stavby mate ská
škola . p. 270 

m) Jednací ád zastupitelstva obce Hradištko – k nahlédnutí na 
OÚ

n) Návrh na prodloužení zm ny termínu k podávání návrh  4. 
zm ny ÚP obce Hradištko do 31. 12. 2007

2. Zastupitelstvo obce bere na v domí:
a) Informaci o kontrole zápisu a p  atého usnesení ze zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 27. 12. 2006

3. Zastupitelstvo obce ukládá:

a) P edsedovi kontrolního výboru dopracovat statut a jednací 
ád kontrolního výboru zastupitelstva obce Hradištko s ter-

mínem do p íštího zasedání zastupitelstva obce

b) P edsedovi fi nan ního výboru dopracovat statut a jednací 
ád fi nan ního výboru zastupitelstva obce Hradištko do 

p íštího zasedání zastupitelstva obce

Z diskuze:
Ing. Zezula – chybí všeobecná informovanost ob an  obce o in-
nosti a složení jednotlivých výbor  a komisí, chybí informova-
nost ob an  o možném erpání grant  EU, požadavek na ešení
ze strany obce sm rem k zásobování ob an  zejména v letním 
období v souvislosti s uzav ením prodejny potravin.

Odpov d li:
A. Merta –  Zastupitelstvo obce si uv domuje  skute nost, že 
s nastávající turistickou sezónou bude zásobování základními 
potravinami pravd podobn  problematické, sou asn  však ne-
existují žádné možnosti jak obnovit provoz prodejny, vzhledem 
ke skute nosti, že tato je  v soukromém vlastnictví. Možná, že se 
ukáže, že v obci ž  í podnikaví lidé a nap íklad sezónní obchod 
vznikne n kde jinde…
Mgr. Plívová – požadavek na p edsedy výbor  a komisí k za-
slání jejich složení a nápln innosti – m lo by být zve ejn no
v p íštím ísle Zpravodaje i na ú edních a informa ních deskách, 
nadále je nutné pracovat na projektech využití volného asu
v rámci obce.
Ing.Vondrášek – informace o innosti TJ Slovan Hradištko zejmé-
na v mládežnických kategoriích, informace o ešení majetko-
právních vztah  mezi TJ a Pozemkovým  fondem R.

Z jednání zastupitelstva obce Hradištko
dne 26. 3. 2007

Upozorn ní
Pro povolení odb ru podzemní vody z domovních studní 

pro zásobování domácností pitnou vodou není stanoven žádný 
kone ný termín. Termíny zániku povolení a podání žádostí uve-
dené v médiích platí pouze pro právnické osoby. 

Doporu ujeme, aby se ob ané nejd íve seznámili s proble-
matikou, která je zde shrnuta, zjistili zda mají i nemají pot ebné
doklady a pot ebnou dokumentaci ke studni, prostudovali si 
tiskopis žádosti, který je nutné vyplnit a v p ípad  nejasností se 
dotazovali na vodoprávním ú ad , tj. na MÚ v Jílovém. 

Abychom vyšli našim ob an m a majitel m rekrea ních chat 
vst íct, jsou pot ebné formulá e k dispozici na Obecním ú ad
v Hradištku. 

Pokud vlastník nemovitosti nemá pot ebná rozhodnutí (p i
koupi mu nebyla p edána, zni ena p i povodni...), je možnost se 
obrátit na Obecní ú ad Hradištko, kde je lze dohledat a vyhoto-
vit kopii. 
Kontakt na p íslušný VÚ:

M stský ú ad Jílové u Prahy
vodoprávní ú ad
ing. František Sojka
tel: 241 021 901

Radka Svobodová, stavební agenda,
 OÚ Hradištko, stavebni@hradistko.cz
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 Informa ní kampa  ve sd lovacích prost edcích upozornila 
majitele studní, že k odb ru podzemní vody je t eba povolení 
správního orgánu a od zahájení této kampan  jsou vodoprávní i 
obecní ú ady (VÚ, OÚ) zaplaveny dotazy vlastník  studní.

K této problematice zve ej ujeme informace vodoprávního 
ú adu M stského ú adu Jílové u Prahy, který je místn  a v cn
p íslušným orgánem státní správy.

Studny vybudované p ed rokem 1955
Odb r podzemní vody se považuje za povolený, platí i nadá-

le, skute nost, že studna byla z ízena p ed rokem 1955, je vhod-
né doložit dokladem – notá ský zápis, kupní smouva, stavební 
povolení objektu – event. písemným sv dectvím souseda  nebo 
estným prohlášením.

Studny vybudované po roce 1955
a) povolení (vodoprávní) s asovým omezením – platí dle ome-

zení
b) povolení (vodoprávní) bez asového omezení – platí i nadále 

– nezaniká.

Studny, u kterých se nedochovaly doklady a dokumentace
Podle § 125 stavebního zákona platí, že stavba je ur ena

k ú elu, pro který je svým stavebn -technickým uspo ádáním
vybavena; v p ípad , že se nedochovaly žádné doklady ani 
dokumentace k ní. Taková stavba je považována za ádn  po-
volenou a kolaudovanou vždy, pokud VÚ prokazateln  nezjistí, 
resp. vlastník studny sám neprohlásí, že studna byla postavena 
bez stavebního povolení (dokumentace se po ídí dle skute né-
ho provedení stavby, které si nechá vlastník studny ov it VÚ 
– vlastník studny je povinnen dodat prohlášení o skute nosti,
že nejsou k dispozici pot ebné doklady).

Studny prokazateln  postavené bez stavebního povolení
V tomto správním ízení lze dodate n  takovou studnu 

povolit za zákonem stanovených p edpoklad  (studna není 
umíst na v rozporu se zám ry územního plánování; prokáže se, 
že není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní p edpis
zakazuje nebo omezuje). Vlastník (stavebník) požádá o doda-
te né povolení a p edloží veškeré pot ebné doklady (je t eba
dodat doklady . 1, 3, 4 + stanovisko místn  p íslušného OÚ –
o dokladech viz dále).

Studny bez kolauda ního rozhodnutí (kolaudace byla uložena 
ve vydaném stavebním povolení i v rozhodnutí o p ípustnos-
ti stavby)

Tato stavba byla v minulosti ádn  pravomocn  povolena.
Na základ  žádosti vlastníka, doložené pot ebnými doklady, 
provede VÚ kolaudaci (je t eba dodat doklad . 2 + revizi el. 
erpadla + rozbor vody).

Studny bez povolení k odb ru podzemní vody ( studny vybu-
dované po roce 1955)

Je nutné požádat VÚ podáním žádosti s pot ebnými p ílo-
hami o povolení k odb ru podzemní vody (dodat doklady . 1, 
2, 3 a 4).

Kontroly odb r
Pov ené orgány budou kontrolovat povolení k odb ru pod-

zemních vod pro individuální zásobování domácností pitnou 
vodou pouze namátkov . Žádné plošné kontroly se nechystají.

Doklad .:
1. doklady prokazující vlastnická práva k pozemku a snímek

z katastrální mapy
2. stavební povolení i rozhodnutí o p ípustnosti stavby
3. hydrogeologické posouzení odb rného místa + výpo et spo-

t eby vody
4. dokumentace skute ného provedení studny + p í ný ez

studnou a hlavní rozm ry studny

Studny a povolení k odb ru podzemní vody
pro zásobování rodinných dom  a chat

 O b e c n í  ú a d  i n f o r m u j eV ý b o r y  a  k o m i s e

Finan ní výbor
Finan ní výbor ze zákona vykonává tyto innosti: provádí 

kontrolu hospoda ení s majetkem a fi nan ními prost edky obce 
a plní další úkoly, kterými ho pov ilo zastupitelstvo obce.
Složení: Ing. Petr Vlk – p edseda, Tomáš Pipota – len, Eva No-

votná – lenka
Kontakt: vlk@hradistko.cz

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor ze zákona vykonává tyto innosti: kontro-

luje pln ní usnesení ZO, kontroluje dodržování zákon  p ede-
vším ostatními výbory a obecním ú adem  v oblasti samostatné 
p sobnosti a dále plní další úkoly, kterými ho pov ilo zastupi-
telstvo obce.
Složení: Vladimír Drahoš – p edseda, Václav Hašek – len,

Marcel Kulendík – len
Kontakt: zatím prost ednictvím Obecního ú adu Hradištko

Komise pro rozvoj obce
Komise se zabývá problematikou rozvoje obce, p ípravou 

projekt , které souvisí se zvýšením kvality života v obci, eší
spor s Královskou kanonií Premonstrát , apod.
Složení: Vondrášek Ladislav – p edseda, Pešek Pavel – oblast 

Hradištko a Brunšov, Rádl Radovan – oblast Pikovice, 
Svobodová Radka – stavební, Myšková Iveta – dotace. 

Komise nemá uzav enou strukturu, na jednání budou zváni 
lidé, kte í by nám mohli a byli ochotni pomoci p i pln ní jednot-
livých plánovaných úkol .
Kontakt: vondrasek@hradistko.cz

Komise pro kulturu, cestovní ruch, regionální 
a evropskou spolupráci

Komise pracuje na zajišt ní n kterých kulturních aktivit 
v naší obci, na rozvoji a zlepšení informovanosti ob an  o d ní
obci. Zabýváme se vydáváním Zpravodaje a rekonstrukcí i 
pr b žnou aktualizací webových stránek obce.  Pracujeme na 
projektech rozvíjející cestovní ruch a spolupráci v rámci region
St ední Povltaví a Posázaví.
Složení: Mgr. Miroslava Plívová – p edsedkyn , Mgr. Hana 

Hradilová, Lucie Hašková, Klára Šimerová. Zájezdy 
do divadel i nadále organizuje paní Jana Chadimová

Složení komise není pevn  zakotvené, p ivítáme spolupráci 
dalších dobrovolník  s dobrými nápady.
Kontakt: mplivova@hradistko.cz

Komise sociální a zdravotní
Komise vyvíjí innost v následujících oblastech: vyhledává 

sociáln  pot ebné spoluob any a pomáhá p i navázání spolu-
práce s institucemi a organizacemi,  v p ípad  pot eby upozor-

uje na problémy v sociální a zdravotní oblasti, se kterými si 
nap . starší i nemocní lidé sami neumí nebo nemohou poradit a 
v neposlední ad  komise organizuje charitativní sbírky na ja e
a na podzim
Složení: Ivana Noži ková – p edsedkyn , Jana Chadimová –

lenka, Jind iška Melichová – lenka
Kontakt: obracejte se p ímo na lenky nebo na  Obecní ú ad

Hradištko.

Informace o komisi pro rozvoj infrastruktury (p. Neužil),
komisi pro rozvoj podnikání (p. epa) a školské komisi
(p. Phdr. Jar šková) p ineseme pravd podobn  v n kterém
z p íštích ísel.

–red–
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ODVOZ  A  LIKVIDACE 
F E K Á L I Í

auto MAN 9,5 m3

Objednávky Po – Pá: tel. 606 50 80 15    6,30 – 20,00 h.

 257 91 17 32    6,30 – 15,00 h.

Objednávky So – Ne: 606 50 80 15    10,00 – 17,00 h.

Na letní d tský tábor sháníme ke koupi 
nebo zap j ení starší koupelnová kamna 
na pevné palivo (tzv. raketu)
Odvoz zajistíme. Tel.: +420 606312982

Jako každoro n  – i letos prob hla po átkem kv tna v naší obci další  sbírka dar  pro charitativní organizaci. 
Shromáždilo se op t velké množství v cí, které lidé už pro sebe nepot ebují, ale mohou ješt  docela dob e sloužit 
n komu jinému. Pracovníci  organizace nám opakovan  vyslovují velkou vd nost, protože tak v míst  s velkou 
nezam stnaností  získává práci spousta lidí, kte í sebraný materiál t ídí a distribuují dál podle pot eby. Jsou využi-
ty i v ci starší, opravdu obnošené, nap . pro výrobu textilních koberc  apod. Pokud jste tuto jarní sbírku propásli, 
m žete využít termínu další sbírky, která prob hne zase na podzim.

Jana Chadimová

Charitativní sbírka

RIZIKOVÉ KÁCENÍ

PÉ E O D EVINY – ARBORISTIKA
(výsadba, ez, vazby korun, kácení, odstra ování pa ez ,

likvidace d evního odpadu, posouzení provozní bezpe nosti,
odborné posudky, dendrologický pr zkum, aj.)

PÉ E O ZELE
(údržby zahrad – se ení, hnojení, vertikutace, výsadby,

ez, sezonní práce, aj.)

SLUŽBY V LESNICTVÍ
(obnova lesa, p stební zásahy, t žba a p ibližování d eva)

P STOVÁNÍ A PRODEJ VÁNO NÍCH STROMK

Tomáš Koste ka
Hradištko 131, 252 09, mobil: 603 14 89 74

e-mail: kostecka@seznam.cz, info@silvex.cz

Policie eské republiky

okresní editelství Praha – venkov

Nabízí uplatn ní uchaze m se zájmem o policejní práci v p ímém
výkonu služby u Policie eské republiky.

Policistou se m že stát ob an R, starší 18 let, který o p ijetí
písemn  požádá, je bezúhonný, má úplné st edoškolské vzd lání,
je fyzicky, zdravotn  a duševn  zp sobilý pro p ímý výkon služby, 
není lenem politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou 
výd le nou innost.

Nabízíme

– zajímavou práci policist  na obvodních odd leních: Brandýs nad 
Labem, elákovice, estlice, Jílové u Prahy, Lib ice, Odolena 
Voda, í any, Úvaly, Mníšek pod Brdy, Velké Popovice, evnice,
Hostivice, Hradištko,

– na odd lení hlídkové služby Brandýs nad Labem,
– na dopravním inspektorátu Zdiby – skupin  dohledu nad silni ním

provozem
– možnost profesního r stu
– možnost dalšího vzd lávání
– dobré platové podmínky

Pokud spl ujete uvedené podmínky, m žete se p ihlásit každý 
všední den v dob  od 07:00 do 15:30 hod. na Policii eské republiky 

okresním editelství Praha – venkov, Zborovská p. 13, 150 00 
Praha 5. Bližší informace rádi poskytneme ve stejnou dobu na tel.
ísle: 974 882 400.



Minulý m síc byly spušt ny nové webové stránky obce 
Hradištko. Mají novou grafi ckou podobu, nové funkce a bu-
deme se snažit, aby m ly také nové informace. Stále hledáme 
spolupracovníky, kte í jsou po íta ov  gramotní a cht li by 
zejména na obsahové složce webu spolupracovat…
Pokud si pot ebujete nechat ud lat nový pas, pak v zte, že 
na tzv. e-pasy už nepot ebujete fotografi e, protože budete vy-
fotografováni p ímo na míst , tj. pro obyvatele hlášené k tr-
valému pobytu v naší obci je p íslušným ú adem M stský
ú ad ernošice, detašované pracovišt  Podskalská 19, Praha 
2. E-pas pro dosp lého stojí 600,- K  s dobou platnosti 10 let 
a ud lají do do 30ti dn  (z vlastní zkušenosti však vím, že 
v dubnu to trvalo jen 10 dn ). Pro dít  od 5ti do 15ti let  stojí 
e-pas 100,- K  s dobou platnost 5 let a op t vystavení trvá 
max. 30 dn . Prakticky na po kání ud lají pas tzv. blesk, pak 
ale po ítejte s 1 000,- K  a dobou platnosti pouze jeden rok.
P íští ve ejné jednání zastupitelstva obce se koná v pon-
d lí 25. ervna ve velkém  sále eskomoravské spole nosti
chovatel .
V pátek 27. dubna v ob adní síni obecního ú adu prob hl
písni kový po ad „Písni ky naší babi ky“, ur ený p edevším
našim senior m. I když po así lákalo spíš na zahrádku a po-
znamenalo tudíž ú ast, po ad se dozajista líbil. Záv re né
písni ky na p ání tém  nebraly konce a tak se celý program 
protáhl na dv  hodiny. Pot šeni byli všichni, kte í rádi zpívají 
nejen lidové a dechovkové písni ky, ale i písni ky nap íklad
Karla Hašlera. Pokud jste tento po ad nestihli m žete se t šit
na  p edváno ní as, kdy možná podobná akce prob hne
ješt  jednou.

A k t u a l i t y
P ipomínáme, že od 1. 1. 2007 je cena vody v Hradištku sta-
novena na 35,- K  za m3.
Základní škola má nová telefonní ísla: 242 413 712, nové 
íslo faxu: 242 413 713. íslo na mobilní telefon z stává: 

731 473 938. 
Na budov  školy byla umíst na vitrína,  kde lze vyv sit
soukromou inzerci (prodej nebo koup  oble ení, d tského
sportovního vybavení apod.). Je t eba, aby každý soukromý 
inzerát byl dopln n o kontaktní údaje (telefon, e-mail). Škola  
prodej a koupi nezprost edkovává, pouze poskytuje prostor 
pro zve ejn ní inzerátu.
Na redakci se obrátilo n kolik pozorných tená  s dotazem 
jak je to s názvem obce: Hradištko nebo Hradiš ko? Správ-
ná odpov  je Hradištko . Název katastrálního území je 
p itom Hradištko pod Medníkem, v  minulosti stejný název 
m la i pošta, ale to se v lo ském roce zm nilo.  Název Hra-
diš ko se do pov domí ob an  dostal chybou na n kdejším
Místním národním výboru. Pozd ji se situací zabývalo 
zastupitelstvo obce a to na ve ejném jednání po konzultaci 
s p íslušnými orgány státní správy odslouhlasilo název Hra-
dištko. Pozorní a p emýšliví tená i jist  v dí, že tém  na 
všech cedulích a p íjezdech do obce je název uveden špatn .
Možná nám t na zamyšlení…nebo spíš na akci…
Dne 6. kv tna 2007 se od 11ti hodin konala tradi ní vzpomín-
ková akce u pomníku ob tem II. sv tové války.
Pokud vlastníte idi ský pr kaz vydaný od 1. 7. 1964 do
31. 12. 1993 jste povinni si jej vym nit do konce tohoto roku! 
Vým na je v ádném termínu bezplatná a bude vám vysta-
ven zpravidla do 20ti dn  po p edložení starého idi ského
pr kazu, fotografi e a pr kazu totožnosti, více informací na 
www.mdcr.cz

–red–

Zájezdy za kulturou
• V pátek 9. 2. jsme navštívili nov  opravené Hudební divadlo 

v Karlín  a shlédli jsme muzikál Producenti. Zbrusu nový interiér 
divadla vesm s všechny naše ú astníky velmi p íjemn  p ekvapil a 
p edstavení bylo také velmi pestré. Pokud mohu soudit podle ohlas
zachycených ješt  v autobuse, nikdo své ú asti na této akci opravdu 
nelitoval. 

• Na sobotu 17. 3. jsem vybrala hlavn  pro naše školní d ti a jejich 
rodi e, (ale nejen pro n ),  dlouhodob  úsp šné p edstavení Kouzelný 
cirkus v Latern  Magice.  Vzhledem k hromadné objednávce pro 
státní organizaci nám dokonce poskytli slevu, takže jsme místo 
více než 500,- K  utratili pouze 180,- K  za vstupenku.  Kombinace 
živého divadla, tance, fi lmu, prvk erného divadla i pantomimy je 
z ejm  osv d ený koktejl, který i po letech v nezm n né podob  stále 
upoutává a baví diváky všech v kových kategorií. 

• Naše p íští plánovaná akce je zatím p edjednána v divadle Minor. 
P idali jsme se k zájemc m, kte í velmi litovali toho, že již prob hla
derniéra d tského p edstavení legendárního ty lístku a s nap tím
o ekáváme, jestli se divadelní produkci opravdu poda í znovu 
za adit tento kus ješt  alespo  na as na sv j repertoár. Navíc máme 
p i této p íležitosti ješt  slíbeno, že po p edstavení bude našim 
malým divák m umožn no nahlédnout i do zákulisí – do maskérny, 
šaten, pracovišt  osv tlova  apod. I o tento zájezd byl ve škole 
velký zájem, jen rodi e a d ti obsadí dva autobusy. Nezbývá tedy 
než si p át, aby se nám pracovnice divadla opravdu v dohledné dob
ozvala, jak slíbila, a zájezd se uskute nil.

Jana Chadimová

Spole enská kronika
Po vydání prvního ísla Zpravodaje se na nás obrátilo více tená  s prosbou o obnovu spole enské kroniky. iníme tak na tomto 

míst . Oproti minulosti však nebudou zve ej ována jména jubilant , protože tato oznámení jsou v rozporu se zákonem na ochranu 

osobních údaj . Pokud byste cht li poblahop át n komu blízkému, oznámit s atek nebo n co jiného zajímavého, ovšem spole ensky 

únosného,  pak je Vám toto místo ve Zpravodaji vyhrazeno. Obracejte se na redakci Zpravodaje prost ednictvím Obecního ú adu

Hradištko nebo e-mailem: redakce@hradistko.cz.

ADRESA:  Hradištko 1, 252 09

Ú EDNÍ HODINY PRO VE EJNOST:
Po + St 8,00 – 11,30
 12,30 – 17,00
TELEFON:  257 740 580, 257 740 441-2

FAX:  257 740 586

e-mail:  starosta@hradistko.cz

P r a c o v n í c i   O Ú :
Ú ETNÍ: Ing. Irena Zemanová, uctarna@hradistko.cz

REFERENTKA: Daniela Švédová, evidence@hradistko.cz

 – správní agenda, (vystavování OP, cestovních pas ,
ov ování listin a podpis , evidence obyvatel, výpisy z 
rejst íku trest ) + platby

MATRIKÁ KA: Iva Varcabová, matrika@hradistko.cz

REFERENTKA: Radka Svobodová, stavebni@hradistko.cz

  – stavební agenda

REFERENT: Milan Vála, udrzba@hradistko.cz

 – provoz, údržba, majetek obce

REFERENTKA: Iveta Myšková, stavebni@hradistko.cz

 – vodní infrastruktura 

 O b e c n í  ú a d

Narozené d ti

Jakub Janoušek
Miroslava Zuzánková
Andrea Bartáková
Mat j Tomášek

Uzav ené s atky

31. 3. Martin Kouba & Michaela Podzemská 
         Ivan Harvánek  & Miroslava Harvánková
21. 4. Petr K íž & Markéta Bažilová

Údaje jsou z období od ledna do dubna 2007.

Opustili nás

Jarmila Spálenková
Josef  Pešek


